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Summary   
Deration of the duty of auditing - The accountants opinions about the proposition.  
 
The most recent debate in economics deals with the governments’ proposition on a derated 

duty of auditing in small limited companies. The debate has it’s origin in the EC-legislation 

that allows the countries to exempt the small and medium limited companies from the duty of 

auditing. Many of the European countries have chosen to make use of the rule and today it’s 

just Sweden and Malta that still don’t indulge the exemption. 

 

The foremost arguments for a derated duty of auditing are to lower the expenses for the 

smallest companies and simplify their work. The quality assurance of the accounting is one of 

the arguments in favour of the duty of auditing made by the auditor. From the interested 

persons point of view another argument is the safety of knowing some external party revised 

the company. One way or another the interested persons will be affected of a derated duty of 

auditing for the small companies. One example is the banks that admit loans to the companies. 

Other examples are the auditors that revise the companies and the accountants that manage 

the current record of accounting. In the debates the auditors’ opinions are the most explicit 

while the accountants’ opinions don’t reach out. The purpose with this study is therefore to 

highlight the accountants’ opinions. 

 

To reach our purpose, we’ve interviewed five accountants and compared their answers to 

different theories and other studies within the subject.  

 

The conclusions made are that the accountants share the opinion that the duty of auditing 

should be derated in the smallest companies. Although they expect other external part to audit 

these companies in the future if the duty of auditing is derated. Most likely these audits will 

be made by Skatteverket or an authorized accountant. 
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Sammanfattning 
Regeringens förslag om en slopad revisionsplikt i små aktiebolag har skapat en stor debatt de 

senaste åren. Debatterna har sin grund i EG-rättens fjärde bolagsdirektiv som tillåter länderna 

att undanta de små och medelstora företagen från revisionsplikten. Många av Europas länder 

har valt att utnyttja regeln och idag är det endast Malta och Sverige som har den kvar.  

 

De främsta argumenten till att ta bort revisionsplikten i Sverige är att sänka kostnaderna för de 

minsta aktiebolagen samt att förenkla det arbete de behöver utföra. Argumenten för att ha 

kvar revisionsplikten är att revisorn kvalitetssäkrar redovisningen samt att det är en trygghet 

för intressenterna att veta att en extern part har granskat företaget. Alla intressenter kommer 

på ett eller annat sätt att påverkas om revisionsplikten tas bort i de minsta företagen. Några 

exempel på detta är bankerna som ger lån, revisorerna som sköter granskningen av företagens 

redovisningar och redovisningskonsulterna som sköter den löpande redovisningen. 

Revisorernas åsikter är de som syns tydligast i debatterna medan redovisningskonsulternas 

försvinner i mängden. Syftet med den här rapporten är därför att föra fram 

redovisningskonsulternas åsikter när det gäller revisionsplikten i de små aktiebolagen. 

 

För att få svar på syftet har vi intervjuat fem redovisningskonsulter och därefter jämfört detta 

med olika teorier samt annan forskning som gjorts på området. 

 

De slutsatser som dragits är att redovisningskonsulterna är eniga om att revisionsplikten ska 

slopas för de små ägarledda aktiebolagen. De tror däremot att någon annan extern part 

kommer att granska företaget i framtiden om plikten tas bort. Denna part skulle kunna bli 

Skatteverket eller en auktoriserad redovisningskonsult.  
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1. Inledning 
I detta första kapitel ges en överblick av uppsatsämnet. Först presenteras en 

problembakgrund med de debatter som har föregått rapporten. Detta leder fram till en 

problematisering samt en beskrivning av syftet. Rapporten kommer även att avgränsas för att 

få ett smalare spår. 

1.1 Problembakgrund 

2008 kommer svaret, ska revisionsplikten vara kvar eller tas bort i de små aktiebolagen1?  

 

I 1895 års aktiebolagslag infördes de första bestämmelserna om revision (Moberg, 2006). Den 

första ”moderna” regleringen av revision fanns i aktiebolagslagen från 1944. I 

aktiebolagslagen från 1975 fanns inte möjligheten att ställa krav på auktoriserad och godkänd 

revisor då det var alldeles för få som arbetade inom yrket. En utredning som gjordes 1981 

visade på att det nu fanns tillräckligt många kvalificerade revisorer att tillgå, i och med detta 

infördes 1983 ett krav på kvalificerad revision, det vill säga revisionsplikt2, i alla aktiebolag. 

Motiveringen för revisionsplikt var nyttan för företagarna samt nyttan vid bekämpning av den 

ekonomiska brottsligheten (Thorell och Norberg, 2005). 

 

Enligt EG: s fjärde bolagsdirektiv (78/660/EEG) från 1978 har medlemsstaterna rätt att låta de 

små aktiebolagen undgå revision, vilket utnyttjas av de flesta länderna (Thorell och Norberg, 

2005). Sverige och Malta är de enda länderna som har kvar plikten idag (Lidström och 

Littorin, 2007). Dagens debatt om revisionsplikten cirkulerar framför allt kring att revision 

innebär en stor ekonomisk börda för de små företagen. En revision kostar idag minst 10 000 

kronor för aktiebolagen (Thorell och Norberg, 2005). Däremot fungerar revisionen som en 

bekräftelse på att informationen som lämnar företaget innehar en viss kvalitet. Frågan är då 

om revisionens nytta överstiger kostnaderna för själva revisionen.  

 

Under de senaste åren har många debatter inom ekonomi handlat om en slopad revisionsplikt i 

de små aktiebolagen. Att frågan är högaktuell beror bland annat på att regeringen just nu 

arbetar med att se över om revisionen ska tas bort i de små aktiebolagen och även var gränsen 

för lagstadgad revision ska ligga. En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag till  
                                                 
1 Små företag definieras i kapitel 3.1. 
2 Revisionsplikt innebär att en kvalificerad revisor (auktoriserad eller godkänd) granskar bolagets årsredovisning, 
bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. 
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Europaparlamentet angående hur den lagstadgande revisionen ska genomföras i Sverige (EG 

(2006:96)). En avskaffning av revisionsplikten för de små aktiebolagen är ett led i Svenskt 

Näringslivs arbete med att förenkla företagens arbete samt att minska deras administrativa 

börda. Det har även gjorts ett antal undersökningar från flera olika synvinklar om revisionen 

ska vara kvar eller tas bort i de små aktiebolagen. Det som kan konstateras är att det inte finns 

något samstämmigt svar. Alla intressenter påverkas på ett eller annat sätt om revisionen tas 

bort.  

 

Många vill säga sin mening i debatten och en av dem är Sigurd Elofsson, 

Ekobrottsmyndigheten, som i Hallings (2005a) artikel hävdar att revisorerna fyller en 

nyckelroll i bekämpningen av ekonomisk brottslighet. Detta för att revisorerna säkerställer att 

informationen som lämnas av företagen är korrekt. I Prechts (2005) artikel sammanfattas en 

paneldebatt som hölls inom ämnet revisionspliktens vara eller inte vara i små företag. Dan 

Brännström, generalsekreterare för FAR3, var en av deltagarna i debatten. Han anser att 

Sverige börjar i fel ände om revisionsplikten tas bort. Det är regelverket för de små företagen 

som bör förändras. Enligt Vilhelm Andersson, Skatteverket, utgår Skatteverket från att 

revisionen som utförts av en revisor står för en bättre redovisning i och med att den är 

kvalitetssäkrad av en extern part. Skatteverket är inte emot att regelverket för små företag ses 

över men att ta bort revisionen helt är enligt dem inte en bra lösning. Vilhelm Andersson 

anser även att många fel uppkommer genom okunskap vilket gör att det krävs en kunnig 

person som skriver under. I panelen fanns även småföretagaren Bengt Gustavsson. Han anser 

att det är samhället som skulle betala revisionen om de inte litar på att han gör rätt. 

Revisionsplikten innebär att företagens växtklimat begränsas och själva revisionen ska enbart 

köpas av affärsmässiga skäl. Paneldeltagarnas åsikter skiljer sig alltså mycket åt, men alla är 

dock eniga om att en förändring måste göras (Precht, 2005).  

 

Om revisionen tas bort i de små aktiebolagen kommer det sannolikt att leda till att någon 

annan extern part kommer att få stå för granskningen och kvalitetssäkringen av företagets 

rapporter. En sådan part skulle kunna vara Skatteverket eller en auktoriserad 

redovisningskonsult. Idag har många företagare svårt att se skillnaden mellan en 

redovisningskonsult och en revisor, vilken är att konsulten sköter den löpande redovisningen 

samt upprättar bokslut och årsredovisning. Efter det granskar revisorn arbetet och 

                                                 
3 Föreningen Auktoriserade Revisorer 
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kvalitetssäkrar rapporten i en revisionsberättelse. Likheten mellan de båda parterna är att de 

agerar rådgivare till företag, revisorn får dock inte ge råd och revidera samma företag. Detta 

innebär att redovisningskonsulterna fortfarande kommer att få utföra sina uppdrag även om 

revisionsplikten tas bort. Redovisningskonsulternas ståndpunkt i debatten gällande ett 

slopande av revisionsplikten i de små aktiebolagen döljs dock i mängden av alla åsikter som 

kommer från revisorerna och företagarna. Detta leder fram till vår problemformulering: 

1.2 Problemformulering 

Hur ser redovisningskonsulterna på att undanta de små aktiebolagen från revisionsplikten?   

 – Ser de revisorn som en oberoende part? 

 – Vilka effekter tror de att ett undantag skulle få? 

1.3 Syfte 

Syftet med den här rapporten är att få en uppfattning om hur redovisningskonsulterna ser på 

ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten för småföretag4 samt vilka effekter ett undantag 

skulle kunna få. Vi kommer även att undersöka om redovisningskonsulterna anser att revisorn 

är en oberoende part i granskningen och om de tycker att denne behövs i den rollen. 

1.4 Avgränsning 

Vi kommer i rapporten att kort beskriva hur utvecklingen av slopad revisionsplikt har sett ut i 

andra länder men på grund av tiden kommer inte vårt syfte vara att gå in på hur de olika 

ländernas regelverk ser ut. Det vi vill göra är snarare att ge en beskrivning över hur det 

fungerar i andra länder för att få en jämförelse gentemot hur ett undantag skulle fungera i 

Sverige.   

                                                 
4 Småföretag kommer att definieras i kapitel 3.1. 
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs de metoder och angreppssätt vi har använt oss av i den här rapporten 

samt hur vi valt respondenter och hur datainsamlingen har gått till.  

2.1 Val av metod 

Ordet metod betyder ”planmässigt tillvägagångssätt för att uppnå visst resultat” 

(Nationalencyklopedin, 2007).  

2.1.1 Induktivt, deduktivt eller abduktivt tillvägagångssätt 

Det induktiva synsättet handlar om att göra observationer av verkligheten för att efter det 

sammanfatta regelbundenheter till teori (Wallén, 1996). Detta kan jämföras dels med det 

deduktiva synsättet där utgångspunkten tas i teorin (Bryman och Bell, 2005) istället för i 

empirin som i det induktiva och dels det abduktiva som ”är ett sätt att dra slutsatser om vad 

som är orsak till eller har föregått en observation” (Wallén, 1996 sidan 48). En av de 

viktigaste punkterna när det gäller det induktiva synsättet är att datainsamling och forskning 

ska ske förutsättningslöst, det vill säga utan att forskaren har en förutfattad syn på ämnet och 

blandar in sina egna personliga värderingar (Wallén, 1996), vilket vi anser oss kunna göra.  

 

Eftersom den här uppsatsen handlar om att ta reda på vad redovisningskonsulterna anser om 

revisionsplikten och om de anser att den borde vara kvar eller tas bort, väljer vi att använda 

oss av ett induktivt tillvägagångssätt då vi anser att detta synsätt passar bäst för att få ett svar 

på rapportens problemformulering och syfte.  

2.1.2 Explorativ, deskriptiv, normativ eller förklarande studie 

Studier kan delas upp i olika kategorier; explorativa, deskriptiva, normativa och förklarande. 

Explorativa studier görs för att få grundläggande kunskaper om ett problem. I den deskriptiva 

studien bestäms ett objekts eller problems egenskaper. Den normativa studien däremot ska ge 

handlingsförslag eller visa ståndpunkter i en fråga och den förklarande studien bygger på 

orsak-verkan samband, som svarar på frågorna; Varför är det på det här viset? Varför blev det 

så här? (Wallén, 1996)  

 

Vi kommer att använda oss av den normativa forskningsmetoden då den för fram olika 

ståndpunkter i en fråga samt ger norm- eller handlingsförslag och visar vilka konsekvenserna 
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blir av dessa (Wallén, 1996). I detta fall är det redovisningskonsulternas åsikter gällande 

revisionsplikten som kommer att föras fram samt vilka konsekvenser ett borttagande av 

plikten skulle medföra.  

2.1.3 Kvalitativ eller kvantitativ undersökning 

För att kunna välja om vi vill använda oss av en kvalitativ eller en kvantitativ ansats i 

undersökningen är vi tvungna att gå tillbaka och se på vår problemformulering. Vilken typ av 

information vill vi få fram information i termer genom den kvalitativa undersökningen eller i 

siffror med hjälp av den kvantitativa (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2006). Vi anser att 

information genom mätningar och i form av siffror inte är det vi eftersöker utan vi väljer 

istället att utgå ifrån den kvalitativa forskningsansatsen. Detta på grund av att vi med den 

metoden kommer att få fram bättre svar än med den kvantitativa undersökningen.  

 

En av de största fördelarna med den kvalitativa ansatsen är att den möjliggör ett flexibelt 

arbetssätt. Detta ger oss möjligheten att ändra delar av rapporten under arbetets gång. 

Metoden ger oss dessutom möjligheten att komma närmare våra respondenter, vilket hjälper 

oss att förstå hur de tycker och tänker (Bryman och Bell, 2005). Detta kan jämföras med den 

kvantitativa ansatsen som oftast utgörs av enkäter och strukturerade intervjuer där 

svarsalternativ är uppställda i förväg. Med ett sådant arbetssätt kommer vi endast att få ytliga 

svar utan möjlighet att anpassa frågorna efter vem det är som ska svara samt att ställa 

följdfrågor för att förstå hur respondenterna tänker när de svarar.  

 

Svagheten med den kvalitativa ansatsen är att forskningsresultaten är svåra att generalisera i 

andra sammanhang än den situation som råder under intervjutillfället (Bryman och Bell, 

2005). En annan svaghet är att den är tids- och kostnadskrävande vilket gör att vi måste tänka 

på om de respondenter vi valt ut är representativa för gruppen i helhet.  

2.2 Informationsinsamling 

Rapportens underlag inhämtas från litteratur, forskningsrapporter, dagstidningar, 

vetenskapliga tidskrifter, lagar och direktiv.  

 

För att finna relevant litteratur kommer vi att använda oss av olika databaser såsom Libris och 

affärsdata. Det sökord vi kommer att använda oss av är revisionsplikt och även orden 

småbolag eller mikroföretag tillsammans med revisionsplikt för att få färre men bättre 
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alternativ. Även andra rapporter som skrivits inom ämnet ska användas för att finna relevant 

litteratur. Under den tid då vi sätter oss in i ämnet är FAR SRS5 egna tidning Balans en bra 

hjälp, då de håller ämnet aktuellt och vi kan följa med i de debatter som varit och som 

fortfarande är. För att sätta oss in i de lagar som finns på området kommer till största del FAR 

SRS samlingsvolymer att användas. Dessutom kommer www.rixlex.se att användas när den 

skrivna litteraturen inte räcker till samt för att se de nyaste uppdateringarna av lagarna. För att 

få tillgång till definitioner av ord eller bara fakta är till exempel www.ne.se ett bra alternativ 

att använda. 

 

Det empiriska materialet vi väljer att inhämta kommer att ske genom löst strukturerade 

intervjuer då vi anser att dessa kommer att ge oss bättre och djupare svar än vad en 

strukturerad intervju skulle göra. Den strukturerade intervjun skulle dock ha kunnat ge oss 

möjligheten att se samband mellan respondenternas svar på ett bättre sätt men vi anser att 

detta vägs upp av de mer personliga svaren vi får genom den löst strukturerade. 

2.2.1 Primär- och sekundärdata 

Primärdata kallas den information som vi direkt samlar in (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 

2006), det vill säga den data som vi själva kommer att insamla genom intervjuer. De svar vi 

får under intervjuerna kommer även att bli vårt empiriska material. Dessa svar ska ge oss en 

bild av hur redovisningskonsulterna ser på revisionsplikten och om de tycker att den bör vara 

kvar eller om den bör tas bort. 

 

Sekundärdata är den information som vi indirekt samlar in (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 

2006). Ett exempel på detta är Thorells och Norbergs rapport ”Revisionsplikten i små 

aktiebolag” (2005). Där har de insamlat information från olika källor och sammanställt detta, 

vilket vi kan använda oss av i vår rapport. 

2.2.2 Källkritik 

För att öka rapportens tillförlitlighet bör de källor som har använts genomgå en kritisk 

granskning. Syftet med en källgranskning är att se om källorna verkligen är valida, det vill 

säga att de är giltiga i sammanhanget och att informationen som används är relevant (Eriksson 

                                                 
5 Ursprungligen en förkortning av Föreningen Auktoriserade Revisorer och Svenska Revisors Samfundet. 
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och Wiedersheim-Paul, 2006). Att tolka och använda sig av texter kan dock vara meningslöst 

om dessa inte är autentiska, det vill säga att de inte är sannhetsenliga (Wallén, 1996). 

 

Den teori vi ska använda oss av kommer mestadels från Lagtext, direktiv och propositioner 

vilket gör att källornas tillförlitlighet är hög. Vid användande av böcker av andra författare 

måste hänsyn tas till att dessa kan vara subjektiva, det vill säga att författaren lägger in sina 

egna åsikter i det skrivna materialet. De böcker vi kommer att använda oss av är lik mycket 

annan litteratur inom ämnesområdet och de delar som ska användas i rapporten är inte färgat 

av författarnas egna uppfattningar. Några av böckerna är lite äldre men vi anser att dessa ändå 

innehåller aktuell information. Detta säkerställs genom att jämföra med annan information. 

När det gäller definitioner på ord har vi använt oss av www.ne.se och www.wikipedia.se. Vi 

anser att tillförlitligheten på NE är hög medan Wikipedia inte är kvalitetssäkrad. Den fakta vi 

har använt från Wikipedia har dock inte någon större betydelse för rapporten i helhet utan 

används bara för att förtydliga innebörden av vissa ord. 

 

De rapporter och de vetenskapliga artiklar vi ska använda oss av tar upp både positiva och 

negativa aspekter, vilket gör att författarna till dessa visar en del objektivitet i sitt skrivande. 

De är välkända för det de har skrivit. Vi kommer ändå att ta hänsyn till att 

rapporterna/artiklarna kan ha speglats av deras egna förutfattade meningar. De artiklar vi ska 

ta med från andra tidningar till exempel Balans är oftast mer subjektiva och vetskapen om 

detta gör att vi kommer att använda oss av de delar av artiklarna som är mer objektiva, och 

innehåller fakta. Vi ska även använda dessa tidningar för att belysa de olika parternas 

ståndpunkter i frågan.  

 

Insamlingen av primärdata kan bli missvisande genom att vi själva måste tolka svaren som vi 

får in från våra respondenter. För att minimera risken för tolkningsfel ska vi efter 

sammanställning skicka materialet till respondenten så att denne får godkänna texten. De 

frågor som vi kommer att använda oss av testas på ekonomer som inte tillhör undersökningen 

innan de riktiga intervjuerna genomförs och därför anser vi att frågorna är relativt objektiva. 

En av riskerna är annars att frågorna blir ledande och att våra personliga åsikter och 

erfarenheter påverkar resultatet. Detta är även en sak att tänka på under bearbetningen av den 

insamlade informationen så att rapporten förblir objektiv. Vi ska behålla objektiviteten i det 
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bearbetade materialet genom att skriva ner detta ordagrant direkt efter intervjuns avslut, där vi 

även kommer att visa vid vilka tillfällen som respondenten har tvekat i sina svar. 

2.3 Intervjuer 

Det finns många olika sätt att samla information till en kvalitativ undersökning. Det kan göras 

bland annat genom intervjuer och observationer. Vi väljer att göra löst strukturerade 

intervjuer. De löst strukturerade intervjuerna är mer öppna för vad respondenten tycker och 

tänker än vad till exempel enkäterna är. Nackdelen är dock att det alltid finns faktorer som 

påverkar i en intervju som varken kan tas bort helt eller minimeras, bland annat finns nästan 

alltid en ”positiv snedvridning i intervjuer” (Alvesson och Deetz, 2000 sidan 83). Med positiv 

snedvridning menas att en respondent kan svara på ett sådant sätt som gör att en situation 

upplevs mer positiv än vad den egentligen är.  

 

I fyra av de fem intervjuerna kommer vi att besöka respondenten på dennes arbetsplats och 

den siste ska vi träffa i en lokal på högskolan. Detta innebär att vi under intervjuerna kommer 

att sitta mittemot våra respondenter för att kunna se deras ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det 

kan vara positivt då det vi ”uppfattar i samtal med en annan människa är 10 procent ordens 

innebörd, 20 procent är tonfallet och betoningar och 70 procent kroppsspråk” 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Kroppsspr%C3%A5k). Intervjuerna kommer att spelas in då 

minnet är kort och för att mycket relevant information kan försvinna från intervjutidpunkten 

fram till bearbetningen. Informationen har som tidigare nämnts bearbetats direkt efter 

intervjutillfället vilket gör att det kommer att vara enklare att gå tillbaka i inspelningen vid 

behov då denna kommer att vara utskriven. Ytterligare en anledning till att skriva ut intervjun 

snabbt är att kommentarer kan göras om de olika situationer som uppstår under intervjun 

(Wallén, 1996). Nackdelarna med bandning är att det kan uppstå en nervositet som gör att 

respondenten är reserverad med sina svar. Vi upplevde dock att ingen av respondenterna 

visade några tecken på nervositet utan svarade på frågorna som om ingen diktafon använts. 

 

Diktafonen som kommer att användas har bra ljudåtergivning vilket gör att risken för 

otydlighet och osäkerhet minimeras. Det inspelade materialet ska sparas för att vid 

tveksamheter kunna gå tillbaka i materialet för att säkerställa att rätt tolkning erhållits.   
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2.3.1 Utformning av intervjuguide 

Den intervjuguide som ska användas som mall, över vilka frågor som ska beröras, under 

intervjutillfället återfinns i bilaga 1. Frågorna ska vara i en logisk ordningsföljd så att guiden 

kan användas som ett stöd vid intervjutillfället (Lantz, 1993). I förberedelsestadiet är det 

viktigt att tänka igenom vad intervjun egentligen ska gå ut på, vilken är den stora frågan som 

ska besvaras. Frågorna ska vara formulerade på ett sådant sätt att alternativa idéer kan 

uppkomma, det vill säga att frågorna inte får vara för specifika så att respondenten leds in på 

ett visst svar eller en viss tankebana (Bryman och Bell, 2005).  

 

Vi kommer att börja vår intervjuguide med några personliga frågor, som handlar om 

respondenten, för att få lite inblick i vilken bakgrund denne har. Efter de inledande frågorna 

kommer frågor som handlar om vårt problemområde att läggas till. Dessa ska ställas på ett 

sådant vis att vi kan få ett brett svar och chansen att ställa följdfrågor vid behov.  

2.3.2 Val av respondenter och bortfall 

Vi kommer att intervjua fem redovisningskonsulter som vi bedömer kunna representera 

gruppen. Denna bedömning gör vi genom att intervjua den  personen i företaget som har rätt 

kunskap och nödvändig information för att kunna svara på våra frågor. Vi kommer alltså inte 

att ta hänsyn till vilken befattning personen har i företaget. Vi anser att dessa ger en 

tillräckligt bra bild av vilka åsikter de har i frågan. Vi anser att ett större urval av respondenter 

inte kommer att ge en bättre bild av redovisningskonsulternas åsikter då fem intervjuer gör att 

likheter kan urskiljas. Färre intervjuer till exempel 2-3 stycken hade däremot kunnat ge en 

felaktig bild då vi inte skulle kunna dra några generella slutsatser.  

 

Ett par av de redovisningskonsulter som vi hörde av oss till för en intervju var tvungna att 

tacka nej. Detta beror inte på någon ovilja att ställa upp, utan de hade mycket att göra och 

därför blev tidsbristen det faktum som gjorde att de var tvungna att tacka nej.  Vi anser inte att 

detta påverkar vår rapport negativt. 

2.4 Bedömning av rapportens kvalitet 

För att bedöma rapportens kvalitet måste hänsyn tas till vissa kriterier. Kriterierna skiljer 

mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningar (Bryman och Bell, 2005). Då vi valt att 
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göra en kvalitativ undersökning kommer vi att utgå från kriterierna trovärdighet, äkthet och 

relevans. 

2.4.1 Trovärdighet 

För att öka trovärdigheten i rapporten ska vi använda oss av faktauppgifter och andra 

undersökningar som skrivits inom liknande problemområden. Enligt Bryman och Bell (2005) 

består trovärdighet av fyra delar: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att 

styrka och bekräfta. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) lägger även till begriplighet. 

 

Tillförlitlighet 

När det har säkerställts att forskningens resultat har utförts i enlighet med de regler som finns 

samt att respondenterna har tagit del av resultatet och bekräftat att det är riktigt ökar 

rapportens tillförlitlighet (Bryman och Bell, 2005). Detta kommer vi att göra genom att efter 

varje intervju skriva en sammanställning av det som sagts och sedan skicka detta till den 

berörde respondenten för ett godkännande. Respondenterna ska dessutom få ta del av 

resultatet samt resterande delar av rapporten då den är färdigställd. 

 

Överförbarhet 

Med överförbarhet menas att rapportens resultat ska vara överförbart till en annan miljö eller 

en annan tidpunkt, det vill säga att resultatet skulle bli detsamma även om rapporten hade 

gjorts i en annan del av landet eller om den görs om vid ett senare tillfälle (Bryman och Bell, 

2005). När det gäller undersökningar som handlar om revisionspliktens vara eller inte vara 

anser vi att det är möjligt att genomföra den i en annan del av landet och fortfarande få samma 

resultat. Detta då respondenterna enligt oss inte kommer att varken påverkas i någon större 

utsträckning av en slopad revisionsplikt för små aktiebolag. Deras åsikter skiljer sig 

förmodligen inte mycket från varandra var än i landet de befinner sig. 

 

Pålitlighet 

För att öka pålitligheten i arbetet ska en redogörelse för arbetsgången dokumenteras (Bryman 

och Bell, 2005). Detta görs i metodkapitlet där vi beskriver hur urvalet av respondenter har 

gjorts, hur intervjuerna har genomförts samt hur valet av litteratur har gått till. Vi kommer 

dessutom att låta andra studenter, handledare samt utomstående personer kritiskt granska vårt 

arbete för att öka rapportens pålitlighet och kvalitet.  
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Styrka och konfirmera 

Vi är medvetna om att det aldrig går att få en helt objektiv bild inom forskning men vi 

kommer att göra så gott vi har kan för att inte ta med våra egna åsikter och värderingar under 

arbetets gång.  

 

Begriplighet 

Vi kommer att skriva rapporten på ett sådant sätt och med ett sådant språk att den ska vara 

lättförståelig för läsaren. Läsaren ska kunna vara en person som inte är insatt i ämnet men 

ändå har en grundkunskap inom ekonomi.  

2.4.2 Äkthet 

Förutom att rapporten ska uppfylla kraven för trovärdighet måste informationen infria 

kriterierna för äkthet och autenticitet. Detta innebär att undersökningen ska ge en rättvis bild 

av de åsikter och den grupp människor som har studerats (Bryman och Bell, 2005). Vi anser 

att det urval vi har gjort är generaliserbart i hela landet eftersom svaret med stor sannolikhet 

kommer att bli detsamma var än i landet undersökningen genomförs.  

2.4.5 Relevans 

Debatterna angående ett undantag från revisionsplikten går heta och regeringen ska 2008 fatta 

ett beslut om de små aktiebolagen i framtiden ska slippa revisionen. Detta gör att rapportens 

frågeställning är relevant i dagsläget. Poängen med rapporten är att föra fram 

redovisningskonsulternas åsikter som idag försvinner i mängden av andra professioners 

synpunkter.  



 TEORETISK REFERENSRAM 
 
 

 12 

3. Teoretisk referensram  
För att öka förståelsen för vad en slopad revisionsplikt skulle innebära kommer vi nedan att 

ge en beskrivning av vad revision är idag och hur själva revisionsprocessen går till. Vi ska 

även visa vad revisionen har för betydelse för företagets intressenter och vi redogör även för 

vad som står i lagen om revision, dels vilka som berörs och dels de regler som måste följas. 

Dessutom kommer en definition av små företag att ges och i slutet av kapitlet kommer vi att 

beskriva hur det ser ut i andra länder samt vilka effekter det har varit i Danmark och England 

när revisionsplikten slopades i de små aktiebolagen där. 

3.1 Vad är små aktiebolag?  

Det finns ett antal olika definitioner av vad små aktiebolag är. Nedan presenteras begreppet ur 

tre olika synvinklar. 

 

Från och med januari 2007 gäller nya gränsvärden för vad som är ett litet respektive stort 

företag. Enligt Årsredovisningslagen 1 kap 3 § definieras stora företag som en verksamhet där 

medelantalet anställda i företaget har varit mer än 50 för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren. Företagets redovisade balansomslutning ska ha uppgått till mer än 25 

miljoner och nettoomsättningen ska ha uppgått till mer än 50 miljoner kronor även för dessa 

två gäller de två senaste räkenskapsåren. För att ett företag ska klassas som ett större företag 

måste de ha nått upp till två av dessa tre gränsvärden. De företag som inte faller in under 

definitionen större företag är istället ett litet företag (Bokföringsnämnden, 2007). 

 

Enligt det fjärde bolagsdirektivet6 definieras små företag som de företag som har färre än 50 

anställda och med en nettoomsättning som understiger 65,7 miljoner kronor eller en 

balansomslutning som understiger 32,8 miljoner kronor. Dessa angivna värden får dock höjas 

med 10 % av medlemsländerna (Thorell och Norberg, 2005). Även EU-kommissionen har 

gett ut en definition. Enligt dem är små företag de som har mellan 10 och 49 anställda och en 

nettoomsättning under 63 miljoner kronor eller en balansomslutning under 45 miljoner kronor 

(Europeiska unionen, 2003).  

                                                 
6 En närmare beskrivning av fjärde bolagsdirektivet ges i kapitel 3.5.1 Lagar och regler som gäller i Sverige. 
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Tabell 1 Överblick av definitioner för småföretag7 
 
Vems definition Antal anställda Nettoomsättning Balansomslutning 
Årsredovisningslagen Mindre än 50  Mindre än 50 

miljoner kronor 
Mindre än 25 
miljoner kronor 

Fjärde 
bolagsdirektivet 

Mindre än 50 Mindre än 67 
miljoner kronor 

Mindre än 33,4 
miljoner kronor 

EU-kommissionen 10-49 Mindre än 64,3 
miljoner kronor 

Mindre än 45,9 
miljoner kronor 

Tabell 1. Gränsvärden för småföretag. Egen. 
 
I fortsättningen kommer Årsredovisningslagens definition vara den som används i rapporten 

vid diskussionerna om småföretag, om inget annat nämns, då det är den som är tillämplig i 

Sverige och är den senast uppdaterade definitionen. 

3.2 Revision 

Enligt Aktiebolagslagen 9 kap 3 § är revisorns uppgift att granska bolagets årsredovisning, 

bokföring samt den verkställande direktörens förvaltning. Är bolaget ett moderbolag ska 

revisorn granska koncernredovisningen och även granska koncernföretagens inbördes 

förhållanden. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed 

kräver. Vad god revisionssed innebär utvecklas ständigt i takt med att samhället och 

branschen ändras. God revisionssed kan beskrivas som den praxis som finns bland erfarna 

revisorer och som ständigt utvecklas genom föreskrifter och uttalanden från normgivande 

organisationer (Svanström, 2004).  

 

Anledningen till att revisorn granskar företaget är för att säkerhetsställa att den information, 

gällande företagets resultat och ställning, som lämnas till företagets intressenter redovisas på 

ett korrekt sätt. Revisionen ökar trovärdigheten i informationen vilket är en nödvändig faktor 

för att näringslivet ska fungera på ett effektivt sätt (Moberg, 2006). 

 

Enligt Johansson med flera (2005) är revisorns uppgift inte enbart att utföra en granskning av 

bolaget utan de beskriver revisorns uppgift som ett samspel mellan revisorn, kunden och 

regelverket. Att vara revisor kräver god förmåga att kunna samspela och att hantera relationer. 

De beskriver revision som en förhandlingsprocess där kunden har ett önskemål, om vad som 

ska stå i årsredovisningen. Revisorn ser kunden som en intäktskälla och ska så långt som 

möjligt tillgodose kundens önskemål utan att bryta mot de detaljerade regelverken. Kunden 

                                                 
7 Alla siffror i tabellen har räknats om från euro till kronor med kursen 1EURO= 9,18 SEK (2007-05-10) 
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önskar ibland att vissa saker inte kommer ut till allmänhetens kännedom som till exempel 

uppgifter om lön till de verkställande direktörerna. Revisorn får då göra en tolkning av lagen 

och i många fall tänja på språket och försöka föra ett resonemang runt problemet för att kunna 

uppfylla kundens önskemål (Johansson med flera, 2005). 

3.3 Företagets intressenter 

Ett företag har många olika intressenter med ett stort intresse av att en revisor granskar 

företaget och i och med det kvalitetsäkrar den information som de sedan får tillgång till 

intressenterna. I enmansföretag har ägaren oftast god kontroll över hela verksamheten, då han 

finns på plats och ser vad som händer i den dagliga verksamheten. Om företaget däremot är 

stort och har många anställda är ägarna oftast skilda från företagsledningen och deras enda 

sätt att få information är att ta del av det som företagsledningen redovisar (Föreningen 

auktoriserade revisorer, 1994). Nedan visas en illustration över företagets intressenter. 

 

 
Bild 1. Intressentmodellen.  Egen. 

 

Intressenterna kan ha olika anledningar till varför just de vill att informationen ska granskas 

och kvalitetssäkras av en revisor (FAR, 2006): 

 

Leverantörer 

Stat och kommun 

Kunder 

VD och styrelse 

Anställda 

Kreditinstitut 
Företaget 

Ägare 
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• Stat och kommun behöver information för att kunna se om företaget betalt tillräckligt 

med skatt samt om de betalt de avgifter de är skyldiga att betala. Redovisningen ligger 

även till grund för de bidrag som stat och kommun årligen ger till företagen.  

 

• Kreditgivare vill ha en garanti att företaget ska kunna betala tillbaka lånen. När 

banker gör en bedömning om ett företag ska få ta ett lån baseras deras bedömning på 

företagets information.  

 

• Leverantörer behöver information för att kunna bedöma om de kan ge kredit till 

företaget och om företaget kommer att kunna betala de varor som levererats. 

 

• Kunder vill försäkra sig om att de kommer att få de varor som de beställt av företaget. 

 

• Anställda har intresse av företagets information för att kunna göra en bedömning om 

företagets framtid och på så sätt se om de även i fortsättningen kommer att ha ett 

arbete. 

 

• VD och styrelsen har nytta av revisorn då han fungerar både som samtalspartner och 

rådgivare. Revisorn ska komma med synpunkter till VD och styrelse som gör att 

företaget fungerar bättre. 

 

Om det inte fanns revisorer som granskade företaget skulle intressenterna själva vara tvungna 

att skaffa sig inblick i företaget för att få en rättvisande bild av dess rapporter (FAR, 2006). 

3.2.1 Revisorns oberoende 

För att intressenterna ska kunna lita på den information som lämnas av företaget är revisorns 

oberoende en mycket viktig del av revisionen. Idag är revisorns uppgift inte bara att utföra 

revision utan revisorn agerar även som rådgivare till sin klient (FAR, 2006). Revisorn ger råd 

i frågor som handlar om val av datasystem, olika skattefrågor och frågor angående de dagliga 

redovisningsproblemen (Föreningen auktoriserade revisorer, 1994). Enligt Moberg (2006) kan 

en revisor agera i tre olika roller. Den första rollen, som även är den klassiska revisionsrollen, 

innebär att revisorn bedriver kontroll i klientens näringsverksamhet. Den andra rollen är den 
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utvidgade revisionsrollen där revisorn lämnar råd till klienten och den tredje och sista rollen 

som revisorn har är när han ombesörjer uppgifter för klientens räkning. 

 

Revisorns oberoende är framförallt ett stort problem i de publika företagen och det har fått allt 

mer uppmärksamhet på grund av de redovisningsskandaler som varit de senaste åren (Thorell 

och Norberg, 2005). Ett exempel på en sådan skandal var Enronskandalen där ”välplanerade 

brott mot diverse företagslagar” (Wikipedia, 2007a) genomfördes av bland annat företagets 

ledning. En av konsekvenserna efter skandalen var att det företag som skött revisionen i 

Enron, Arthur Andersen, försvann från marknaden och kvar blev endast ”Big Four” det vill 

säga KPMG, Ernst & Young, Deloitte och PricewaterhouseCoopers (Wikipedia, 2007a). Det 

som kan hota oberoendet är när en revisor sköter bokföringen, säljer konsulttjänster och 

samtidigt gör revisionen i ett och samma företag. I USA och inom EU har detta lett till allt 

strängare regler gällande oberoendet (Thorell och Norberg, 2005). De regler som finns om 

oberoende hittar vi framförallt i Aktiebolagslagen där det finns en så kallad jävsregel. Lagen 

reglerar vad revisorn får ha för förhållande gentemot företaget. En revisor får till exempel inte 

äga aktier i bolaget som han reviderar och han får inte heller vara anställd i företaget 

(Aktiebolagslagen 9 kap 17 §). Även Revisorslagen berör oberoendeproblematiken. Enligt 

lagen ska revisorn utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv 

i sina ställningstaganden (Revisorslagen 20 §). 

3.2.2 Revisionens förväntningsgap 

Agentteorin är en ekonomisk teori som uppkom på 1970-talet och är en amerikansk företeelse 

som kan användas för att förklara olika fenomen inom redovisningsområdet. Teorin beskriver 

relationen mellan en agent, som i detta fall är den redovisningsskyldiga, och en principal som 

är redovisningsmottagaren. Denna relation är mycket konfliktfylld då agenten försöker 

maximera sin nytta på bekostnad av principalens. Det principalen kan göra för att skydda sig 

mot risken att agenten ska maximera sin nytta är att anställa en revisor som kan kontrollera 

det agenten gör (Artsberg, 2005).   

 

Ibland kan revisorernas och principalens (användarnas) uppfattning av revisionens innehåll 

och syfte skilja sig åt. Detta fenomen kallas för ett förväntningsgap. Användaren av de 

rapporter som revisorn lämnar förstår inte revisionens innebörd och förutsättning. För att 

försöka utradera användarnas missuppfattningar har FAR arbetat med att omformulera 
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standardmallarna för revisionsberättelserna i de olika företagsformerna. Syftet med 

omformuleringarna är att försöka öka förståelsen om hur revisionen utförs samt att visa vilka 

krav och förväntningar som användarna kan ställa på revisionen (Nilsson, 2005). Även RS8 

ställer krav på formaliserade dokument där syftet är att tydliggöra den redan existerande 

ansvarsfördelningen mellan revisorn och företagsledningen. RS ställer som krav att revisorn 

ska upprätta ett uppdragsbrev till sina klienter för att tydliggöra revisorns uppdrag och ansvar 

(SET Auktoriserade revisorer, 2004). 

 

Johansson med flera (2005) har även de tagit upp förväntningsgapet i sin bok ”Uppdrag 

granskning”. De förklarar att förväntningsgapet innebär att intressenter har olika 

uppfattningar om vad revisorns uppgift innebär. I boken beskrivs en debatt där det bland 

annat sägs att förväntningsgapet kan bero på kommunikationsproblem. För att minska 

förväntningsgapet krävs det att revisorsprofessionen för tydligare kommunikation med 

intressenterna om vad revisorn förväntas utföra.   

3.2.3 Kostnader för revision 

Författaren Michael Power beskriver i sin artikel ”Auditing and the production of legitimacy” 

att revision är en affärsverksamhet som kostar pengar som vilken annan produkt som helst. 

Han belyser även att revision innebär ett kostnadsdilemma, något som kanske inte syns i det 

dagliga arbetet och som heller inte tas upp i den dagliga debatten. Dilemmat innebär att en 

revisor måste göra avvägningar mellan kostnaden för att utföra revisionen och kvaliteten på 

revisionen. Hög kvalitet på revisionen innebär en hög kostnad för företaget (Power, 2003).  

 

Priset på en revision påverkas av kvaliteten på det material som lämnas till revisorn. Om 

bokföringen, årsbokslutet, verifikationerna och övriga handlingar är i god ordning kostar 

revisionen cirka 10 000 – 20 000 kronor. Är kvaliteten däremot sämre på det lämnade 

materialet och revisorn är tvungen att lägga ner stort arbete på revisionen kommer prislappen 

att vara betydligt högre (Lundén, 2006). 

 

Det är svårt att i förväg säga vad en revision kommer att kosta och det finns inte heller någon 

regel i revisorslagen om arvode till revisorn, däremot behandlar FAR:s yrkesetiska regler 

arvodesdebiteringen. Regeln hävdar att arvodet för ett uppdrag ska vara skäligt med hänsyn 

                                                 
8 Revisionsstandard i Sverige 
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till bland annat revisorns erfarenhet och kunskap men även med hänsyn till uppdragets 

omfattning (FAR, 2005). Även om det är intressenterna som har störst behov av att revisorn 

granskar bolaget är det ändå tillslut bolaget själva som får stå för kostnaderna. Detta är ett 

stort bekymmer för de flesta små aktiebolagen då de upplever att revision är en stor 

ekonomisk börda (Lundén, 2006). 

3.4 Revisionsprocessen  

Revisionsprocessen delas in i ett antal olika steg. Det första revisorn skall göra är att samla in 

information om det företaget som skall revideras. Efter informationsinsamlingen görs en 

granskningsplan och ett arbetsprogram som slutligen ska leda fram till den slutliga 

rapporteringen och dokumentationen (Moberg, 2006). 

3.4.1 Planering  

Planering är en viktig del av revisionsprocessen. Det är i den här delen som revisorn avgör 

vad som ska granskas, hur det ska granskas och vem som ska stå för själva granskningen. För 

att kunna granska ett företag krävs god kunskap om själva företaget och dess verksamhet. 

Informationen som samlas in ska sedan bedömas och analyseras för att få en god kunskap om 

både företagets interna och externa förhållanden (FAR, 2006). 

 

Vid planeringen och informationsinsamlingen tar revisorn hänsyn till olika sorters risker. 

Några exempel på detta är inneboende risk, kontrollrisk, upptäcktsrisk samt revisionsrisk 

(FAR, 2005). 

  

• Inneboende risk är risken för fel i själva förvaltningen av företaget eller att det blir 

något fel i redovisningen (FAR, 2005). Inneboende risk kan uppkomma på grund av 

att företaget har komplexa och invecklade system eller att tillgångar och skulder är 

svårvärderade (FAR, 2006).  

 

• Kontrollrisk innebär risken att fel inte upptäcks av företagets egna interna 

kontrollsystem (FAR, 2005). Internkontrollrisk kan vara attesteringsfel vid fakturering 

(FAR, 2006). 
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• Upptäcktsrisk är risken att fel inte upptäcks vid revisionen (FAR, 2005). Denna risk 

påverkas av revisionens omfattning och vilken inriktning den har (FAR, 2006).  

• Den sista risken som är revisionsrisk innebär risken att revisorn gör ett felaktigt 

uttalande och är beroende av de föregående tre riskerna (FAR, 2005). 

 

När all information har samlats in är det dags för revisorn att göra en revisionsplan. Revisorn 

tar då hänsyn till bland annat väsentlighet, riskbedömning, förståelsen av 

redovisningssystemet samt själva kunskapen om verksamheten. Genom att revisorn gör en 

revisionsplan får han fram kostnaden för revisionen och hur lång tid den kommer att ta. 

Planen ska noga visa vilka områden som ska granskas samt när och hur det ska granskas. När 

själva granskningen ska ske upprättas ett granskningsprogram som ska fungera som en 

instruktion till dem som ska utföra granskningen (FAR, 2006). 

3.4.2 Granskning 

Syftet med granskningen är att ge underlag för revisorns uttalande i revisionsberättelsen. Som 

vi tidigare nämnt ska en revisor granska följande punkter i ett aktiebolag (Aktiebolagslagen 9 

kap 3 §): 

 

• bolagets bokföring och årsredovisning, 

• styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning samt  

• om företaget är ett moderbolag ska koncernredovisningen och koncernföretagens 

inbördes förhållanden granskas.  

 

När revisorn gör sin granskning utgår han ifrån en granskningsmetod, substansgranskning 

eller kontrollgranskning. Det vanligaste är dock att revisorn använder sig av en blandning av 

dessa. Substansgranskning innebär att revisorn ingående granskar olika delar av balans- eller 

resultatposter och kontrollerar att den löpande redovisningen stämmer. Kontrollgranskning 

vilken är den andra metoden innebär att revisorn utifrån sin kunskap om företaget gör en 

bedömning av hur den interna kontrollen fungerar. Revisorn använder den metod som bäst 

leder fram till den effektivaste granskningen. Vid granskningen ska revisorn skaffa sig 

tillförlitliga revisionsbevis. Revisorn ska skaffa den information som behövs för att kunna dra 

slutsatser, vilka sedan ligger till grund för de uttalande som han gör i revisionsberättelsen. När 

revisorn skaffat revisionsbevis är hans uppgift att, dels bestämma ett värde på bevisen och 
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dels göra en granskning av dem. Det gäller att bedöma hur tillförlitliga bevisen är (FAR, 

2006).  

 

Vid själva granskningen är det även viktigt att revisorn dokumenterar sitt arbete. Enligt 

Revisorslagen ska dokumentationen innehålla den information som behövs för att i efterhand 

kunna bedöma revisorns självständighet och opartiskhet (Revisorslagen 24 §).  

3.4.3 Rapportering 

Revisionsarbetet ska leda fram till ett uttalande i revisionsberättelsen. Där ska revisorn 

framförallt uttala sig om (Aktiebolagslagen 28-37 §§): 

 

• årsredovisningen upprättats enligt de regler som finns i Årsredovisningslagen,  

• bolagsstämman bör fastställa balans- och resultaträkningen, 

• bolagsstämman bör besluta om styrelsens förslag till vinstdisposition, 

• styrelsen och den verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget. 

 

I revisionsberättelsen intygar revisorn med hög men inte absolut säkerhet att det inte finns 

några väsentliga fel (FAR, 2006). Detta är dock inte den enda rapporten som revisorn lämnar. 

Revisorn lämnar även rapporter som kan innehålla kritik på ett visst system eller synpunkter 

på olika brister som uppmärksammats. Rapporterna innehåller inte bara kritik utan revisorn 

kommer ofta med förslag om förbättringar som lämnas till VD och styrelse (FAR, 2006).  

 

Michael Power (2003), som kritiskt granskat tidigare gjord revisionsforskning, beskriver i sin 

artikel två olika typer av revisionsprocesser. Den första processen som görs är mycket 

strukturerad och formell. Revisorn utför sin revision på ett traditionellt sätt med mycket 

noggrann dokumentation och följer lagar och normer utförligt. Den andra utförs på ett mer 

vidsynt sätt där revisorn utför sin revision med hjälp av sin kunskap och eget omdöme. 

Revisorn tar även stor hänsyn till de utomstående risker som finns. Den första revisionen 

anses från chefens sida som den som är mest riktig.  
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3.5 Regelverket 

Lagstiftningen innehåller ett antal olika bestämmelser om revision. Nedan beskrivs endast de 

lagar som är aktuella för vår rapport och vi redogör även för regeringens arbete med frågan 

om revisionspliktens vara eller icke vara. 

3.5.1 Lagar och regler som gäller i Sverige 

Enligt EG:s fjärde bolagsdirektiv från 1978, ska företagets årsbokslut och 

förvaltningsberättelse granskas av minst en person som har behörighet att revidera 

räkenskaperna. Direktivet är tillämpat på företagsformer där delägaransvaret är begränsat som 

till exempel aktiebolag (Thorell och Norberg, 2005). Medlemsländerna har dock rätt att 

undanta de små företagen från revisionsplikten (EG (78/660/EEG)). Undantaget från 

revisionsplikten sägs ha uppkommit på grund av att vissa av medlemsländerna hade för få 

kvalificerade revisorer då direktivet antogs och på så sätt räckte inte revisorerna till alla 

aktiebolagen (Thorell och Norberg, 2005). 

 

Den 17 maj 2006 antogs direktivet 2006/43/EG som är ett tilläggsdirektiv till det fjärde 

direktivet. Direktivet antogs för att skapa ett mer harmoniserat regelverk för 

medlemsländerna. Direktivet tar upp viktiga frågor som revisorns oberoende och 

kvalitetssäkring av den gjorda revisionen. Medlemsländerna ska senast den 29 juni 2008 anta 

och offentliggöra de bestämmelser som krävs för att följa direktivet.  

 

Regeringen arbetar nu med att se över om revisionsplikten ska tas bort för de små 

aktiebolagen. En särskild utredare ska lämna förslag till Europaparlamentet angående hur den 

lagstadgande revisionen ska genomföras i Sverige. Revisionsplikten för små aktiebolag 

behandlades redan i ett lagstiftningsärende 1998. Skälet till att revisionen blev kvar då, var att 

det fanns ett allmänt intresse för att bolagets affärer skulle skötas på ett korrekt och lagenligt 

sätt. Det diskuterades redan då om de stora kostnaderna som revisionen utgör i de små 

bolagen men detta var inte ett tillräckligt starkt skäl för att ta bort revisionen. Dessutom var 

aktiebolagslagen utformad för att gälla alla typer av aktiebolag (EG (2006:96)). Idag har som 

tidigare nämnts debatten blossat upp på nytt och utredaren ska bland annat föreslå de 

regeländringar som behövs för att kunna ta bort revisionsplikten. Utredaren ska ta ställning till 

vilka företag som ska beröras och även se över om det behöver vidtas andra åtgärder för att 

förhindra att företagen överträder de skatte- och redovisningsregler som finns. Analys av vad 
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som hänt i andra länder, då revisionsplikten togs bort, är även en viktig del av arbetet. 

Utredaren ska redovisa sitt arbete under år 2008 (EG (2006:128)). 

 

Revision 

Idag finns det ganska omfattande regler i Sverige om vilka företag som ska revideras. I 

bokföringslagen 6 kap anges vilka företag som ska avsluta räkenskapsåret med en 

årsredovisning och offentliggöra den. Det är bland annat ekonomiska föreningar, stiftelser, 

vissa handelsbolag men framförallt aktiebolag som är bokföringsskyldiga. 

 

Aktiebolagslagen 9 kap anger att alla aktiebolag ska ha minst en revisor. Revisorn ska utses 

av bolagsstämman enligt 9 kap 8 § och revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma 

som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet (Aktiebolagslagen 9 Kap 21 §). 

Aktiebolagslagen anger även att minst en av bolagsstämmans revisorer ska vara auktoriserad 

eller godkänd med revisorsexamen om bolaget uppfyller minst ett av följande kriterier: antalet 

anställda uppgår till mer än 50, balansomslutningen uppgår till mer än 25 miljoner kronor 

samt att nettoomsättningen uppgått till mer än 50 miljoner kronor, allt detta gäller för vart och 

ett av de två senaste räkenskapsåren. Samma kompetenskrav gäller om bolagets aktier, 

skuldebrev eller teckningsoptioner är noterade på börs eller någon annan reglerad marknad 

(Aktiebolagslagen 9 kap 13 §). 

 

RS innehåller principer och viktiga tillvägagångssätt som skall tillämpas vid revision av ett 

företag. Revisionsstandarden baseras på IAS9, som ges ut av IFAC10. Internationellt går 

trenden mot att länderna blir mer beroende av varandra och de påverkas av varandra i större 

utsträckning, vilket även speglar av sig på revisionsområdet. IFAC och dess 

revisionskommitté IAASB11 strävar efter att IAS ska bli den standard för revision som är 

allmänt accepterad över hela världen. EG-kommissionens mål är att från och med 2008, ska 

IAS användas för all lagstadgad revision (FAR, 2005). I och med den nya revisionsstandarden 

ökar kraven på revisionens kvalitet. Organisationer har givit sina revisorer utbildning och 

rådgivning för att de kunna uppfylla kraven. Många upplever att dokumentationen har ökat på 

grund av kraven och det ifrågasätts även om dokumentationen är nödvändig (Johansson med 

flera, 2005).  

                                                 
9 International Accounting Standards 
10 The International Federation of Accountants 
11 International Auditing and Assurance Standards Board 
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3.6 Hur ser det ut i andra länder? 

Allt fler länder omkring oss slopar revisionsplikten för de små företagen. Tyskland avskaffade 

revisionsplikten för alla små företag redan 1984, England 1997 och Irland år 2000 (Halling, 

2005). Ett av de länderna som senast införde ett undantag från revisionsplikten för de minsta 

bolagen är Danmark. Idag är det bara Sverige och Malta som fortfarande kräver revision i alla 

aktiebolag oberoende av storlek (Aggestam Pontoppidan, 2007).  

3.6.1 England 

1967 infördes revisionsplikten för alla aktiebolag i England och 1993 infördes ett undantag 

från revisionsplikten för de minsta företagen. Gränsvärdena för vilka som ska undantas från 

revisionsplikten har höjts tre gånger sedan införandet; 1997, 2000 och 2004 då gränsen höjdes 

till EU:s tillåtna maximum. Undantaget gäller dock inte alla små aktiebolag utan bland annat 

måste de publika aktiebolagen och de företag som driver finansiell verksamhet fortfarande 

revideras (Thorell och Norberg, 2005). 

 

Undantaget från revisionsplikten i England bygger på en medveten regleringsfilosofi som är 

en del av ett större program som har tagits fram för att göra kostnadsminskningar för små och 

medelstora företag. Ett av sätten att minska kostnaderna är att förenkla eller ta bort vissa 

regler som innebär kostnader för företagen. Filosofin bygger på att nyttan med reglerna måste 

överstiga kostnaden annars ska de avskaffas (Thorell och Norberg, 2005).  

 

Undersökningen 

Flera vetenskapliga undersökningar har gjort gällande revisionsplikten i England och den 

senaste är gjord av Jill Collis 2003. Undersökningen gjordes på uppdrag av 

handelsdepartementet, DTI12, och behandlar företagsledningars syn på undantag från 

revisionsplikten samt nyttan av revisionen i det stora hela. Collis hade tre 

huvudfrågeställningar i sin undersökning; hur mycket undantaget från revisionsplikten 

utnyttjades av företagen, vilka faktorer som skulle göra att företagsledningen frivilligt skulle 

välja att ha revision samt vilka kostnadsbesparingar som skulle kunna uppnås genom att 

använda sig av undantaget. 

 

                                                 
12 Department of Trade and Industry 
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Collis (2003) studie byggde på ett frågeformulär som skickades ut till 2633 onoterade, aktiva 

aktiebolag som inte tillhörde en koncern och som föll inom ramen för EU:s maximala 

gränsvärden. 790 aktiebolag svarade och gav en svarsfrekvens på 30 procent men de svarande 

ansågs vara tillräckligt representativa för populationen i helhet då inga större samband kunde 

dras mellan de som inte svarat.  

 

Vid tiden för Collis undersökning låg omsättningens gränsvärde för att få undantas från 

revisionsplikt på 1 miljon pund. Hon fann att 57 procent av företagen utnyttjade undantaget 

från revisionsplikten medan de övriga 43 procenten lämnade in en reviderad årsredovisning. 

Det som ansågs vara det viktigaste skälet till att utnyttja undantaget var att slippa 

revisionsarvodet, dock kunde få företag lämna ett exakt värde av vad revisionen kostade. 

Detta kan enligt Collis bero på en viss överlappning av revision och redovisningstjänster 

vilket gör det svårt att skilja kostnaderna åt. Den kostnad som dock nämndes av en del av 

företagen var 1 000 pund, en summa som även regeringen har kommit fram till i sina 

beräkningar (Thorell och Norberg, 2005).  

 

Det främsta argumentet till att inte utnyttja undantaget från revisionsplikten var en önskan 

från företagsledningen att det skulle göras eller för att en reviderad årsredovisning följde 

företagets policy. Samtidigt var det övervägande skälet till att utnyttja undantaget att 

företagen inte ansåg att det erhölls några fördelar med en revision eller för att de skulle spara 

in på kostnaderna (Collis, 2003). 

 

Slutsatsen 

Några av Collis slutsatser var att en företagsledning föredrar att revidera företaget om det har 

en större omsättning (ju större omsättning desto högre nytta), inte är helt familjeägt, har 

aktieägare som inte har tillgång till internredovisningen samt att företagsledningen anser att 

en revision ökar kvaliteten på den finansiella informationen. Dessutom bidrar en revision till 

bättre relationer med företagets intressenter (Collis 2003). De negativa effekter som påstås 

kunna uppkomma vid ett undantag av revisionsplikten är bland annat fel i bokföringen, 

bedrägerier och skattebortfall. Det finns dock inget empiriskt material som kan bevisa att 

detta stämmer (Thorell och Norberg, 2005). 
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3.6.2 Danmark 

Den 21 mars 2006 avskaffades revisionsplikten för de små företagen i Danmark. Detta i och 

med lag L50 som innebär att alla företag med upp till tolv anställda, en balansomslutning på 

1,5 miljoner danska kronor13 samt en nettoomsättning på 3 miljoner danska kronor. Gränserna 

ligger lågt jämfört med det tillåtna enligt EG direktivet vilket innebär att det finns utrymme 

för att undanta större företag. En av anledningarna till varför revisionsplikten för de små 

bolagen slopades i Danmark var att den danska regeringen vill minska de administrativa 

kostnaderna i just de bolagen, deras mål är att få ner dem med 25 procent innan år 2010. Med 

kostnadsminskningen vill de förbättra de små företagens konkurrenskraft inom EU (Aggestam 

Pontoppidan, 2007).  

 

För att få undanta sitt företag från revisionsplikten måste företagen gå tillväga på ett visst sätt. 

Först och främst måste ett beslut om detta tas på en ordinarie bolagsstämma14, det vill säga en 

extra bolagsstämma fungerar inte. De företag som väljer att inte använda sig av en revisor 

måste upplysa att de det följande året har valt att inte revidera företaget i sin reviderade 

årsredovisning. Denna upplysning ska sedan finnas med varje år som en bekräftelse. I 

årsredovisningen varje år ska det även framgå att företaget befinner sig inom gränsvärdena 

(Aggestam Pontoppidan, 2007).  

 

I Danmark har fortfarande inget konkret resultat kunnat fastställas då många företagare anser 

att det ännu för tidigt att avgöra om de kommer att tjäna på att slopa revisionen eller inte. En 

undersökning från 2006 visade att cirka 70 procent av de berörda företagen tänkte fortsätta att 

få sin årsredovisning reviderad men siffran uppskattades att sjunka ner till 40 procent. I en 

senare undersökning gjord 2007 hade hela 83 procent fortsatt att använda en revisor. 

Erhvervs- og- selskabstyrelsen15 uppskattar dock att fler kommer att välja bort revisionen i 

framtiden vilket var det som skedde när plikten slopades i England. De tror inte att någon 

konkret effekt kommer att ses förrän år 2008-2009 (Aggestam Pontoppidan, 2007).  

                                                 
13 1 DKK = 1,23 SEK (2007-05-09) 
14 I Danmark heter det generalförsamling. 
15 Kan liknas med det svenska bolagsverket. 
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4. Empiri 
I empirin kommer en sammanfattning av de intervjuer vi gjort med redovisningskonsulterna 

att redogöras för. 

4.1 AG Bokföring 

Ann-Marie Röe har arbetat som redovisningskonsult sedan 1981. Hon gick ett tvåårigt 

ekonomiskt gymnasium för att sedan direkt få ett arbete på ekonomikontoret på en bilfirma. 

Därefter fick hon ett deltidsarbete på en redovisningsbyrå och på den vägen är det. I dag äger 

hon AG Bokföring, där hon har två anställda. De sköter den löpande redovisningen, skatter, 

årsbokslut, deklarationer, skatterådgivning samt lönehantering åt sina kunder, som är företag i 

olika storlekar. Hon anser även att arbetet som konsult gör att hon ibland får agera 

socialarbetare.  

4.1.1 Revision 

Ann-Marie anser att syftet med revisionen är att revisorn ska se att allting har gått rätt till i 

bokslutet och att de lagar och regler som finns på området följs. Eftersom det är 

redovisningskonsulterna som sköter grundarbetet och bokslutet anser Ann-Marie att revisorn 

är en kontrollant av deras arbete. Revisorerna kan även fylla en roll som bollplank vid de 

tillfällen som konsulterna behöver ha någon att rådfråga. Samtidigt påpekar hon att hon oftast 

hellre ringer till Skatteverket för att få råd, då hon anser att ”där får jag raka rör”. Ann-Marie 

tycker att revisorn är en oberoende part i granskningen men anser att denne inte behövs i den 

rollen.  

 

När det gäller regeringens förslag om slopad revisionsplikt säger Ann-Marie att ”det är 

väldigt bra på många sätt framför allt för mindre bolag”. Hon tillägger även att det inte borde 

vara omsättningen som styr vilka som måste ha en revisor utan snarare antalet aktieägare. 

Vissa bolag kan vara små men ha många aktieägare och dessa borde ha en revisor för att 

undvika ”tjafs” mellan ägarna. Däremot finns det ingen anledning för ett företag i samma 

storlek men med endast en aktieägare att ha en revisor i bolaget. Ann-Marie tror att den första 

reaktionen bland företagen som eventuellt får ta del av undantaget kommer att vara ”Oj! Det 

kommer ingen som bläddrar i mina papper, nu kan jag göra vad som helst”. Hon betonar 

dock att bokslutsprocessen inte kommer att förändras, då redovisningskonsulterna fortfarande 
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kommer att göra samma uppgifter och rätta till eventuella fel oavsett om det finns en revisor i 

bolaget eller ej. Ann-Marie tycker att ett slopande av revisionsplikten är helt berättigat då det 

ändå är redovisningskonsulterna som gör grovgörat och att det är revisorerna som tar 

överbetalt för sina tjänster. För AG Bokföring skulle ett undantag av revisionsplikten innebära 

att de tjänar 10 000 kronor mer om året. Revisionskostnaden ligger i allmänhet mellan 10 000 

och 40 000 kronor men kan även bli ännu högre beroende på hur stor omsättning företaget 

har, hur många anställda de har samt hur mycket papper och vilken ordning och skick de är i.  

4.1.2 Revisorn 

Ann-Marie tror inte att det är vanligt att revisorerna tänjer på reglerna för att göra kunderna 

nöjda men att det ändå förekommer. Hon tror att det var mer vanligt förr men idag har 

revisorn en mycket strikt roll. Hon betonar dessutom att det ändå är företagaren som har det 

yttersta ansvaret om revisorn inte har upptäckt något fel eller om företagaren har gjort något 

som revisorn inte vet om. Hon anser dock att många revisorer inte har tillräckligt med kontakt 

med företaget de ska revidera och därför vet de inte heller hur kunden tänker.   

4.1.3 Effekter  

Om revisionsprocessen tas bort tror hon inte att det kommer att göra att det blir mer fel än vad 

det är idag. Hon tror att behovet av granskning i ett företag beror på bolagets storlek samt 

antal aktieägare. Ett bolag som handlar för stora summor har ett större behov av revision än 

vad ett företag som gör inköp för endast någon tusenlapp varje gång. Hon tror även att en 

intressent i ett bolag med hög omsättning kanske känner sig säkrare om denne vet att företaget 

som de handlar med är granskat. De vet att de även i fortsättningen kan lita på företaget och 

att det inte kommer att gå i konkurs.  

 

Ann-Marie har inte följt utvecklingen av den slopade revisionsplikten i andra länder men om 

revisionsplikten försvinner för de små företagen i Sverige tror hon att 90 procent av företagen 

kommer att använda sig av undantaget. Företag som trots allt kommer att behålla revisorn i 

företaget tror hon är beroende av vilken bransch de tillhör, om företag har handel utanför EU 

eller om de bara har en omsättning på några miljoner. Vid dessa tillfällen kan det kännas 

bättre att ha en revisor. 

 



 EMPIRI 
 
 

 28 

Om revisionsplikten tas bort tror Ann-Marie att det kommer att bli fler kontroller från 

Skatteverket och att det inte kommer att behövas några andra än dem. Hon tror även att 

Skatteverket kommer att bli mer som en samarbetspartner än vad de är idag. 

4.2 Redovisningcenter AB 

Börje Stålnacke har arbetat som redovisningskonsult sedan 1982. Han har en 

gymnasieutbildning och även Terminskurs 3 samt diverse juridikkurser från högskolan och 

redovisningskurser om bland annat moms. Han är idag delägare i Redovisningscenter AB som 

tidigare ägdes av Holmbergs redovisningsbyrå. På grund av ekonomiska bekymmer i början 

av 90-talet såldes byrån vidare till Refak i Skövde. Stålnacke och hans partner köpte 1992, av 

Refak, det bolag som idag är deras eget. Redovisningscenter sköter bland annat sina kunders 

bokföring, momsredovisning, upprättar årsredovisningar samt hjälper dem med skattefrågor. 

4.2.1 Revision 

Börje anser att revisionen fyller ett syfte i de större bolagen då dessa har fler intressenter som 

är beroende av att företaget redovisar rätt siffror. Han tycker däremot att revision i ett mindre 

bolag, till exempel ett åkeri med en anställd och en lastbil där det inte finns några lån och där 

det finns pengar i bolaget, kan uppfattas som överflödigt. Börje tycker dock att en oberoende 

revisor är bra att ha och att det inte skulle fungera annars. Han anser även att revisorn är 

oberoende då Revisorsnämnden har strikta regler om vad revisorerna får göra och inte får 

göra. Som exempel nämner han att en revisor knappt kan säga ordet skattekonsultation utan 

att det uppfattas som jäv. 

 

När Börje får frågan om regeringens förslag att slopa revisionsplikten gör han en jämförelse 

med Danmark där de har frivillig revision upp till en viss storlek på företag. Av dem som 

uppfyller kraven för frivillig revision är det bara 30 procent som inte har en revisor då 

Skatteverket istället fungerar som en kontrollant för de som väljer att inte använda sig av en 

revisor. Han ställer även sig frågan ”vill man ha dit Skatteverket eller vill du ha dit en 

revisor”. Han anser även att Skatteverket förmodligen har hårdare kontroller och att de 

antagligen skulle hitta fel hos vilket företag som helst så de 10 000 - 15 000 kronorna i 

revisionskostnad kanske i själva verket inte är så dyrt. Börje tror att även Skatteverket i 

Sverige kommer börja med hårdare kontroller om revisionsprocessen tas bort, vilket han även 

tror kommer att behövas. Han uppskattar att cirka hälften av alla företag kommer att behålla 

revisorn, även om det inte är ett tvång, om Sverige i framtiden använder sig av samma system 
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som de gör i Danmark. Han anser att nyttan inte överstiger kostnaden för revisionen i de små 

företagen till exempel i det lilla åkeriet som nämndes tidigare. Däremot tycker han att det är 

annorlunda i de lite större företagen då det oftast är fler parter inblandade samt att felen kan 

kosta mer om de inte uppdagas i tid. 

 

Börje tycker att revisionsplikten ska vara kvar men i en modifierad form. Alla bolag med en 

omsättning på över fem miljoner ska ha den kvar då de borde kunna lägga 10 000 - 15 000 på 

revision utan att det gör så stor skillnad i vinsten. Han tror att det kommer att löna sig för 

dessa företag i längden. Däremot kan de som är mindre och inte tjänar så mycket slippa att 

betala kostnaden. 

4.2.2 Revisorn 

Börje tror att i vissa fall skulle en revisor kunna tänja på reglerna för att tillfredsställa kundens 

önskemål i alla fall när det handlar om stora pengar. Om en revisor har ett större uppdrag och 

hittar kraftiga brister och ger skarp kritik mot bolaget, kan bolaget vara i en sådan sits att 

denne ”hotar” med att välja en annan revisor istället. Det kan handla om en stor inkomst för 

revisorn som han kan mista. I detta läge kan det finnas risk för att han hellre tänjer lite på 

reglerna än att han mister kunden. På andra sidan finns då istället Revisorsnämnden som 

kontrollerar revisorns arbete och har strikta regler om hur denne ska utföra sitt uppdrag. Gör 

revisorn något som strider mot revisorsnämndens regler kan det göra att han mister sitt 

godkännande eller sin auktorisation.  

4.2.3 Effekter 

De effekter som skulle bli av ett slopande av revisionsplikten är framförallt att bankerna och 

leverantörerna kommer att bli tuffare vad gäller kreditgivning. Börje tror även att det kommer 

att krävas privat borgen i många fler fall som säkerhet vid lån. Han anser också att det är där 

det kommer att bli annorlunda för just deras företag. Om de skulle vilja ta ett lån i framtiden 

så kommer antagligen det bli hårdare. Börje anser att det är en trygghet att veta att en revisor 

har granskat det arbete de gjort och samtidigt få en bekräftelse att det är korrekt. Ett fel skulle 

kunna innebära höga kostnader. En felaktig uppgift i deklarationen skulle kunna innebära ett 

påslag på 40 procent på undanhållen skatt plus skatten.   

 

Undantagen revisionsplikt för de små företagen kan innebära färre jobb hos många 

revisionsbyråer och de som står utan arbete kommer eventuellt att börja konkurrera på 
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redovisningsmarknaden eller att börja arbeta på Skatteverket där revisionen kommer att 

hamna istället men under ett annat namn. Börje tror ändå inte att detta skulle innebära ett hot 

mot dem som arbetar inom redovisningsbranschen idag då de redan har en upparbetad 

kundkrets som inte kommer att byta byrå. 

4.3 Redovisningsbyrån Kontrollera 

Redovisningsbyrån Kontrollera ägs och drivs av Robin Kylberg. Kontrolleras tjänsteutbud 

består av att bland annat sköta löpande bokföring, fakturering, löner, betalningar, 

påminnelser, avstämningar, rådgivning, momsrapportering, bokslut och deklarationer åt i 

huvudsak enskilda firmor och mindre aktie-/handelsbolag. Robin har förutom 

gymnasiekompetens både läst fristående kurser på högskola och tidigare arbetat på 

bokföringsbyrå för att lära sig grunderna i arbetet.  

 

Robin anser att i arbetet som redovisningskonsult ingår det att hålla sig uppdaterad med nya 

lagar och regler inom redovisningsområdet, och för att hålla kompetensen på en fortsatt hög 

nivå deltar hon i någon av SRF: s16 kurser årligen.  

4.3.1 Revision 

Robin berättar att syftet med revisionen är att granska korrektheten i redovisning och bokslut 

och att säkerställa att rapporteringen ger en ekonomisk rättvisande bild av företaget.  

 

När det gäller undantaget från revisionsplikten för de små företagen är Robin osäker, hon 

anser att det är både bra och dåligt. Personligen känner hon en trygghet då någon granskar 

hennes arbete och ger henne en bekräftelse att redovisningen är korrekt. Samtidigt tycker hon 

att det kan kännas onödigt kostsamt i de mindre enmansaktiebolag där behovet av revision 

inte är lika stort. Dessa företag liknar oftast de enskilda företagen som inte har revision då 

dessa inte är så komplexa.  

 

Robin anser att revisionsprocessen i vissa fall är ett samspel mellan konsulten, revisorn och 

regelverket, mer än mellan revisorn, kunden och regelverket. Ett exempel är att en av Robins 

kunder anlitar henne som konsult och sen får hon i sin tur anlita en revisor och lämna över det 

arbete hon har gjort, revisorn och kunden har då inte någon större kontakt utan den mesta 

                                                 
16 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 
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kommunikationen sker genom Robin. Revisorn ska däremot inte tänja på regelverket utan 

hans uppgift är att granska det konsulten har gjort och redovisa att resultatet är korrekt och 

rättvisande.  

 

Många gånger upplever Robin att kunderna inte bryr sig om att bolaget är granskat eller inte. 

Leverantörerna ser mer på hur betalningarna fungerar, till exempel får en leverantör inte in 

betalningen en gång är det snarare så att de inte levererar nästa gång oavsett om företaget 

genomgått en revision. För bankerna och personalen är granskningen mer betydelsefull. 

Personalen vill veta om företaget kommer att fortsätta driva sin verksamhet och att de 

kommer att få behålla sina arbeten. Bankerna kan kräva en granskning när de ska ge kredit 

eller bevilja ett lån.  

4.3.2 Revisorn  

Enligt Robin är revisorn oftast en oberoende part samtidigt som en närmare kontakt ibland 

kan uppstå mellan parterna. Ett exempel är att en av Robins kunder anlitar Robin som konsult 

och sen får hon i sin tur anlita en revisor och lämna över det arbete hon har gjort, revisorn och 

kunden har då inte någon större kontakt utan den mesta kommunikationen sker genom Robin.  

I andra fall kan kunden själv skapat kontakt med revisorn och då uppstår emellanåt en tätare 

och mer löpande kontakt mellan de två parterna och i detta fall kan revisorn kännas mindre 

oberoende i sitt arbete. Blir kontakten mellan parterna för tät ”så kan det vara svårt att säga 

nej”. 

4.3.3 Effekter 

Effekterna kommer inte att bli så stora om revisionsplikten skulle tas bort tror Robin. För 

hennes egen del tror hon att endast kontakten med revisorn kommer att minska samt att hon 

kommer att få jobba mer självständigt men hennes arbete i övrigt skulle se likadant ut. 

Revisorn granskar inte mer än vad som behövs. Är de verifikationer han granskar rätt går han 

inte in djupare i bokföringen samtidigt som om han hittar fel gör han en noggrannare 

granskning, det vill säga de använder sig av sannolikhetsprincipen. I företag där ägarna själva 

utför bokföringen kan fel uppstå på grund av bristande kompetens inom området och kanske 

är det i just dessa företag som revisorn borde finnas till hands. I de företag som använder sig 

av en redovisningskonsult är risken för fel mindre då dessa besitter den kompetens och 

erfarenhet som krävs och här kanske inte revisorn behövs i samma utsträckning.  
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Robin anser att revisionsplikten ibland är nödvändig och ibland inte men hon tror att det kan 

fungera bra utan plikten, det vill säga ”att den bör nog läggas ner”. Hon anser att fler 

redovisningskonsulter borde satsa på att bli auktoriserade då detta skulle innebära att 

kompetensen inom branschen ökar och att revisionskontrollen därmed uppfylls. 

 

Robin tror att de företag som har direktkontakt med en revisor idag kommer att fortsätta 

använda sig av denne i fortsättningen, men de som använder sig av konsulter kommer snarare 

att anse att revisorn är överflödig och att konsulten räcker i framtiden. Om revisionsplikten 

försvinner tror hon att det istället kommer bli så att Skatteverket kommer att gå in och ta en 

stor del av granskningen.  

4.4 Skövde Ekonomikonsult 

Joachim Blom har arbetat som redovisningskonsult i 25 år. I grunden har han en 

gymnasieutbildning och diverse fristående kurser från högskolan. Idag äger han Skövde 

Ekonomikonsult som samarbetar med en annan redovisningsbyrå. Han sköter ekonomiarbetet 

samt en del administrativa uppgifter åt sina kunder, bland annat löpande redovisning och 

lönehantering. Han nämner att arbetet som redovisningskonsult ibland gör att han får agera 

psykolog då kontakten med klienterna blir mycket nära, vissa har han kontakt med varje dag.  

4.4.1. Revision 

Syftet med revisionen är enligt Joachim att granska VD:s förvaltning samt att ge en sorts 

trygghet inför kreditgivarna. Många ”uppfattar det som ett nödvändigt ont, de ser det bara 

som en kostnad”. Joachim anser att det i vissa fall är befogat att tycka så men i andra fall inte. 

Då reglerna är som de är i dagsläget kan inte något göras åt detta i alla fall, utan det är bara att 

ta kostnaden. Om revisionen slopas kommer kostnaden för de små aktiebolagen att minska 

med 8 000 – 15 000 kronor. 

 

Joachim tycker inte att förlaget om slopad revisionsplikt är fel och anser att de företag som 

använder sig av en auktoriserad redovisningskonsult17, borde klara sig med denna. Han ställer 

sig även frågan hur bankerna kommer att agera vid ett undantag. Blir det då hårdare krav för 

att få lån och kredit? Om revisionsprocessen tas bort tror Joachim att de som sköter den 

löpande redovisningen, men inte alltid är uppdaterade gällande nya regler och dylikt, kommer 
                                                 
17 SRF arbetar i dagsläget med att få fram fler auktoriserade redovisningskonsulter genom att anordna olika 
utbildningar. 
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att bli mer noggranna. Detta då de i fortsättningen inte kommer att ha revisorn som en 

kontrollant som påpekar när de har gjort fel.  

4.4.2. Revisorn 

Joachim anser att revisorn bör vara en oberoende part men han tillägger att i många byråer 

görs både huvudbokföring, bokslut och revision. De har dock kommit runt detta då de skickar 

ut en konteringslapp där klienten skriver in beloppen och då fullgjort den löpande 

bokföringen. Efter det lägger byrån in siffrorna i sitt bokslutsprogram och gör det fortsatta 

arbetet. Det här tycker Joachim är en jävsfråga. Han betonar att detta är fel och att revisorn 

enbart ska granska bokföringen och bokslutet och inte sköta den löpande redovisningen 

samtidigt.  

 

Joachim tror inte att det är många revisorer som tänjer på regelverket för att tillfredsställa sina 

kunder. Det kan dock förekomma att de hamnar i en gråzon, men han tror att detta inte är 

vanligt om det handlar om någorlunda seriösa revisorer. 

4.4.3. Effekter 

Joachim tycker att det är svårt att säga vilka effekter ett undantag skulle kunna leda till men 

återkommer till bankerna och hur de skulle reagera i framtiden. Han tror att de auktoriserade 

redovisningskonsulterna eventuellt kommer att få lämna garantier när ett företag behöver ta 

lån. Joachim tror inte att hans eget företag kommer att påverkas mycket om revisionsplikten 

för de små företagen försvinner. Förmodligen kommer fler aktörer in på marknaden men detta 

är ingen nackdel då han säger att ”Konkurrens är ju aldrig fel”. Han tillägger att många 

företag vill ha ”den lilla redovisningsbyrån” framför de stora då dessa ger en mer personlig 

kontakt och företagen får samma person att prata med varje gång de vänder sig till 

redovisningsbyrån. 

 

Joachim tror att många inte ser skillnaden mellan en redovisningsbyrå och en revisionsbyrå 

men han tror inte att de små företagen kommer att fortsätta ha en revisor utan istället anlitar 

de en redovisningskonsult som de kan lita på. I de små ägarledda företagen med få externa 

intressenter kan det vara en bra idé med ett undantag av revisionsplikten anser Joachim. Detta 

får dock inte bli på bekostnad av att kreditgivare och leverantörer blir besvärligare. 
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4.5 Olssons ekonomikonsulter AB 

Mats Olsson är VD på företaget Olsson ekonomikonsulter och har arbetat som 

redovisningskonsult i 33 år. Företaget startades 1969 utav Mats far och idag driver han 

bolaget tillsammans med sin bror Anders. Företaget ingår i byråkedjan Modern Ekonomi som 

idag finns på fem orter, Falköping, Skövde, Sundbyberg, Hallstahammar och Enköping. Ett 

sjätte kontor är på väg att öppna i Göteborg. Det är idag totalt 46 anställda inom företaget. 

Mats har en eftergymnasial utbildning som motsvarar civilekonomexamen. Skillnaden är att 

utbildningen kunde läsas jämsides med arbetet. Mats har tidigare varit vice ordförande i SRF 

och sitter idag i Bokföringsnämnden. Idag arbetar han inte längre som en traditionell 

redovisningskonsult utan hans verksamma tid går åt till att leda företaget och att ägna sig åt 

specialkonsultationer såsom analyser, företagsförvärv och företagsförsäljning. 

4.5.1 Revision 

För de minsta företagen fyller inte revisionen något syfte över huvudtaget enligt Mats. 

Däremot är den viktigare i de lite större företagen då det är en garanti för företagets 

intressenter att redovisningen är granskad. Behovet av en granskning är förmodligen större för 

företagets intressenter än vad det är för företaget självt om det är ägarstyrt anser Mats. Detta 

då de externa intressenterna oftast inte har någon koll på vad som sker i företaget internt. 

 

Mats anser att regeringens förslag om slopad revisionsplikt är bra för de allra minsta 

företagen. Han har själv drivit frågan aktivt i 16 år. Han tycker att det är bra att förslaget har 

kommit så långt att till och med revisorerna börjat acceptera det. Han tror att en bra nivå för 

en slopad revisionsplikt är en omsättning på omkring fem miljoner kronor men med en 

förutsättning att det blandas in någon mer parameter. Parametrarna kan till exempel vara antal 

anställda, balansomslutning eller soliditeten. 

 

Kostnaden överstiger nyttan för de allra minsta företagen som inte har något banklån och 

knappt några leverantörsskulder. Ett exempel på detta är en enmanskonsult som till exempel 

en arkitekt eller en datakonsult som har valt att driva sitt företag i aktiebolagsform istället för 

enskild näringsverksamhet på grund av de fördelar som ett aktiebolag innebär. De här 

firmorna har inga externa intressenter som är intresserade av att hans företag är reviderat eller 

ej och då blir effekten att kostnaden överstiger nyttan. 
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4.5.2 Revisorn 

Mats anser att många av revisorerna inte är en oberoende part på det sätt de arbetar idag. I 

mindre städer, till exempel Skövde och Falköping, efterfrågar små och medelstora företag inte 

bara revision utan även konsultationer vilket gör att ”revisorn ofta sätter sig på två stolar”. 

Detta innebär att de ena dagen ger företagaren råd om hur företaget ska drivas och nästa dag 

reviderar han sin egen konsultation. Ännu värre anser han att det är när de dessutom gör 

årsbokslutet, upprättar årsredovisningen och sen skriver under revisionsberättelsen. I ett 

sådant fall minskar trovärdigheten för att dessa handlingar stämmer eftersom de själva har 

gjort revisionen. Mats tror dessutom att det är ganska vanligt att revisorn tänjer på regelverket 

för att tillfredställa kunden, till exempel genom att inte påtala vissa brister i redovisningen. 

Han tillägger dock att det är en fråga som revisorerna själva borde svara på.  

4.5.3 Effekter  

Om revisionen tas bort betyder detta att de minsta bolagen kommer att göra en 

kostnadsbesparing. Detta gör att de automatisk får pengar över till något annat som till 

exempel att köpa konsulttimmar och utveckla sin verksamhet vilket indirekt kan leda till en 

bättre sysselsättning. Han tror dock att cirka 20 procent av de allra minsta företagen kommer 

att välja att ha kvar en revisor då bland annat banker fortfarande kommer att ställa krav på 

revision. Mats vill att revisionsplikten absolut ska slopas för de allra minsta företagen men 

säger att den fyller ett syfte i de lite större bolagen. Mats tror inte att risken för fel kommer att 

öka om revisionsprocessen tas bort om företaget istället använder sig av en auktoriserad 

redovisningskonsult. Han berättar att i deras företag genomförs löpande granskning under året 

där eventuella fel tas bort innan materialet lämnas till revisorn. 

 

Mats säger att en slopad revisionsplikt kommer att innebära en ökad konkurrens på 

redovisningstjänster då revisorerna som får tid över kommer att slå sig in på 

redovisningsmarknaden istället. Samtidigt skulle det innebära möjligheter för dem som idag 

är redovisningskonsulter då de små företagen istället kan lägga sina insparade revisionspengar 

på konsultinsatser.  

 

De kontroller som förmodligen kommer att ske istället för revisionen tror Mats kommer att 

utföras av Skatteverket. Detta under en övergångsperiod tills Skatteverket ser att företagen 

använder sig av en auktoriserad redovisningskonsult istället. 
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5. Analys 
I detta kapitel kommer vår insamlade empiri att ställas mot teorin för att uppfylla syftet och få 

ett svar på rapportens problemformulering. 

5.1 Revision 

De syften med revisionen som respondenterna nämner stämmer bra överens med vad som står 

i aktiebolagslagen, det vill säga granskning av bolagets redovisning, bokföring och VD:s 

förvaltning. I och med detta säkerställs att den information som lämnas ut till företagets 

intressenter är korrekt. Både respondenterna och FAR nämner även att revisionen lämnar en 

garanti för att det finns pengar i företaget samt att det tänker fortsätta sin verksamhet vilket är 

viktigt för bland annat banker och personal att veta. Bankerna behöver denna information för 

att veta om de kan låna ut pengar till företaget och för att vara säker på att de i framtiden 

kommer att kunna betala tillbaka det lånade kapitalet. Personalen är intresserad av att veta hur 

det går för företaget de arbetar i för att se om de kommer att få behålla jobben. Om företaget 

inte går bra kanske det kommer att behöva göras uppsägningar. Robin berättar att hon tror att 

kunder och leverantörer till små företag inte har ett lika stort intresse av att företaget är 

granskat utan de vill mer veta om de kommer få sina saker levererade eller få betalt för sina 

leveranser. Misslyckas företaget en gång får de antagligen inte en ny chans utan kunderna går 

till någon annan för att köpa varan eller tjänsten och leverantören ställer in framtida 

leveranser.  

5.1.1 Revisionsprocessen 

I FAR (2006) beskrivs revisionsprocessens tre steg, planering, granskning och rapportering. 

Granskningen är den del som respondenterna kommenterar mest vilket kan bero på att detta är 

den mest konkreta revisionsåtgärden. Ann-Marie anser att behovet av en granskning beror på 

ett företags storlek samt antalet externa intressenter. Desto fler intressenter och högre 

omsättning desto större är behovet av en granskning för att undvika konflikter mellan dem. 

Robin berättar att revisorn använder sig av sannolikhetsprincipen när denne granskar ett 

bolags bokföring och bokslut. Detta kan liknas med FAR:s beskrivning av 

substansgranskning, det vill säga att revisorn väljer delar som han granskar och finner han ett 

fel går han djupare in i bokföringen och gör en noggrannare kontroll. 
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Upptäcktsrisken och revisionsrisken som FAR beskriver i sina böcker kan härledas till de 

olika respondenternas svar på vad som kommer att hända om revisionsprocessen skulle tas 

bort i de små företagen. Ann-Marie och Mats tror inte att risken för fel kommer att öka om 

processen tas bort. Robin däremot tror att felen i de företag där ägaren själv gör bokföringen 

kommer att öka då denne inte besitter den kompetens som krävs utan ägaren istället har sin 

specialkompetens inom det område han är verksam. Det är i ett sådant företag som revisorn 

fyller en viktig funktion när det gäller att minimera risken för fel. Börje påpekar att i ett litet 

företag kanske skillnaden inte är så stor men att i ett lite större företag18 kan ett fel som inte 

upptäcks i tid bli mycket dyrbart. 

5.1.2 Kostnader 

Alla fem respondenterna anser att revisionens kostnad överstiger nyttan i de minsta bolagen, 

det vill säga de små ägarledda företagen. Både respondenterna och Lundén (2006) nämner att 

en revision vanligtvis kostar mellan 8 000 – 20 000 kronor men Lundén och Ann-Marie 

påpekar dock att kostnaden beror på vilken kvalitet och ordning det är på materialet som 

lämnas till revisorn. Är det dålig kvalitet på det inlämnade materialet kan prislappen bli 

betydligt högre. Mats tillägger att oftast är det intressenterna som har ett större behov av att 

bolaget revideras än bolaget självt.  

 

Det förefaller konstigt att företagen inte inser vikten av intressenternas behov då det är på 

grund av dessa som företaget finns till. Utan till exempel leverantörer och kunder kommer 

inte företaget att överleva. Leverantörerna bidrar med varor som företagaren kan sälja och 

kunderna bidrar med inkomsten för att företaget ska kunna gå med vinst. Joachim berättar att 

de flesta små företag anser att revisionen är ett nödvändigt ont. Ann-Marie tycker att 

revisorerna tar överbetalt för sina tjänster då det faktiskt är redovisningskonsulterna som gör 

grovjobbet. Detta kan jämföras med FAR:s yrkesetiska regler om arvodesdebitering som 

säger att ”Arvodet för ett uppdrag skall vara skäligt med hänsyn till de kunskaper och de 

erfarenheter som ledamoten kan utnyttja i uppdraget och med hänsyn till uppdragets natur 

och omfattning” (FAR, 2005 sidan 121). 

                                                 
18 Både det lilla och det stora företaget i exemplet ligger inom gränsen för små företag. 
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5.2 Revisorns oberoende 

Enligt revisorslagen 20 § ska en revisor utföra sitt uppdrag med ”opartiskhet och 

självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden”. När det gäller revisorns 

oberoende i företagen skiljer sig respondenternas åsikter ifrån varandra. Ann-Marie anser att 

revisorn inte behövs i den rollen utan att hon hellre vill ha dem som ett bollplank i de fall hon 

behöver råd. Idag vänder hon sig hellre till Skatteverket där hon får bättre och rakare svar än 

vad hon skulle ha fått om hon vänt sig till sin revisor. Om revisorn skulle ge råd till det 

företag denne reviderar skulle detta kunna tolkas som jäv men det beror dock på i vilken 

utsträckning råden ges. Anledningen till Skatteverkets rakare svar skulle kunna vara att de 

inte är styrda av jävsregeln, vilket revisorn är, och därför behöver de inte heller vara rädda för 

att ge råd som inte ligger innanför ramen för revisorns befogenheter. Skulle revisorn svara på 

en fråga utanför ramen skulle detta uppfattas som jäv. Börje däremot menar att revisorn 

verkligen behövs i den rollen då revisionen inte skulle fungera annars. Han tillägger även att 

de har strikta regler att följa vilket gör att en revisor som inte är oberoende riskerar att 

anklagas för jäv. Joachim och Robin påpekar att det även i vissa fall kan uppstå en närmare 

kontakt med revisorn och att detta då hotar oberoendet. Joachim fortsätter berätta att många 

gånger utför revisionsbyråer mer arbete inom ett företag än vad som enligt lagen egentligen 

inte skulle kunna ses som ett oberoende. De har dock kommit runt lagen på ett sätt som gör att 

det är tillåtet. Även Mats är inne på Joachims linje och tror att det är ganska vanligt i mindre 

städer där företagen inte bara efterfrågar revision utan även konsultationer.  

 

Moberg (2006) beskriver att en revisor kan agera i tre olika roller vilket även kan urskiljas i 

respondenternas svar. Det Ann-Marie säger om revisorn och att ha denne som ett bollplank 

kan jämföras med Mobergs andra roll, den utvidgade revisorsrollen. De andra fyra tycker att 

revisorn ska agera i likhet med roll ett, den klassiska revisorsrollen, men både Joachim och 

Mats anser att revisorerna många gånger faller in i roll tre, där revisorn utför uppgifter som 

egentligen skulle tillhöra klientens egen näringsverksamhet. 

 

Enligt Johansson med flera (2005) är revisionsprocessen ett samspel mellan revisor, kund och 

regelverket och revisorn måste ibland tänja på reglerna för att uppfylla kundens önskemål. 

Detta anser Robin inte stämmer varje gång, utan i ett företag som har anlitat en 

redovisningskonsult är det mer ett samspel mellan konsulten, revisorn och regelverket. I detta 

fall är det istället konsulten som ska uppfylla kundens önskan och även de som skulle kunna 
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tänja på regelverket och inte revisorn. Revisorn blir då istället helt oberoende gentemot 

företaget (kunden) men inte mot konsulten. Ett par av respondenterna berättar även att arbetet 

som redovisningskonsult ibland innebär att de måste agera ”psykolog”. Detta beror på att de 

träffar sina kunder ofta vilket gör att det uppstår en närmare kontakt mellan dem. Det är i just 

dessa situationer som både konsulten och revisorn måste kunna vara professionell och hantera 

relationen på ett sådant sätt att de förblir neutrala. Ann-Marie och Börje tror inte att det är 

vanligt i dagens samhälle att revisorn tänjer på regelverket men att det ändå förekommer. 

Börje säger även att han tror att revisorn kan tänja på regelverket om det skulle uppstå en 

situation där det handlar om en stor inkomstkälla. Ett sådant agerande skulle dock kunna sluta 

med att revisorn förlorar sin auktorisation eller sitt godkännande. Mats däremot tror att det är 

vanligt att revisorerna inte påtalar en del fel för att tillfredsställa kunderna. Detta kan jämföras 

med Enronskandalen där revisionsbyrån Arthur Andersen såg ”mellan fingrarna”. Joachim 

tror att en del revisorer hamnar i en gråzon, vilket kan hända i alla branscher, där de själv 

måste tolka de regler som finns inom området. Ann-Marie betonar dock att vad som än händer 

är det ändå företaget som till slut har det yttersta ansvaret.  

5.3 Revisionens förväntningsgap  

Artsberg (2005) beskriver agentteorin, där revisorn ska granska agentens agerande i ett 

företag och igenom det skydda principalen mot agentens eventuella nyttomaximering. 

Respondenterna anser att en revisor inte fyller något syfte i de små ägarledda aktiebolagen 

som har få externa intressenter, då agenten och principalen är en och samma person. Eftersom 

de är en och samma person kan det inte uppstå någon konflikt mellan de två parternas 

personliga nyttomaximering. Då en konflikt inte kommer att uppstå mellan dem behövs inte 

heller en revisor som medlar mellan de två parterna. 

 

Joachim berättar att många företag inte ser skillnad mellan en revisor och en 

redovisningskonsult och de tror därför att revisorn inte enbart granskar utan även agerar 

rådgivare. En revisor får inte enligt lag först ge ett företag råd i en fråga för att sedan revidera 

företaget som då har följt hans rekommendationer. Detta är ett förväntningsgap som kan bero 

på en bristande kommunikation mellan parterna enligt Johansson med flera (2005).  
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5.4 Förslaget om slopad revisionsplikt 

Regeringens förslag om slopad revisionsplikt uppskattas av alla respondenterna. Alla tycker 

att det är ett bra förslag för de allra minsta företagen, det vill säga de små ägarledda företagen 

med få intressenter. Tre av de fem respondenterna tillägger dock att revisionen för dem 

personligen fyller en funktion då det är en kontroll av det arbete de gör och att de själva får en 

bekräftelse på att deras arbete är korrekt. Detta kan vara ett tecken på en viss osäkerhet i 

arbetet. En annan faktor som skulle kunna vara aktuell är antalet år de har arbetat med sina 

uppgifter, ju längre erfarenhet desto säkrare blir alla på sina arbetsuppgifter. Det skulle även 

kunna tyda på att de känner att de har någon att ”luta sig mot” om de gör fel, de vet att någon 

annan gör en granskning och hittar de eventuella misstagen. Detta kan göra att de själva inte 

behöver anstränga sig för att upptäcka felen själva. 

 

Vilka parametrar som borde användas för att bestämma hur små eller stora företagen måste 

vara för att få slippa revisionen finns det delade åsikter om. Både Mats och Börje tycker att 

gränsen ska ligga någonstans vid en omsättning på mer än fem miljoner kronor. Mats tillägger 

dock att det borde tas hänsyn till fler parametrar och inte bara nettoomsättningen. Ann-Marie 

tycker att gränsen borde sättas efter hur många aktieägare företagen har då hon tycker att det 

är i ett bolag med många aktieägare som revisionen fyller ett syfte. Joachim och Robin är 

istället inne på att en auktoriserad konsult borde räcka och att denne istället skulle kunna 

sköta granskningen av företagen. Respondenternas åsikter ligger i stort sett i linje med hur 

gränserna har satts i andra länder. I till exempel England använder de sig av 

balansomslutning, nettoomsättning och antalet anställda där två av de tre parametrarna måste 

vara uppfyllda för att få undanta sitt företag från revisionen. 

5.4.1 Effekter 

Ann-Marie tror att första reaktionen om revisionsplikten slopas blir att företagarna inser att 

ingen kommer att ”rota” i deras papper men tillägger dock att redovisningskonsulterna 

fortfarande kommer att sköta sitt jobb och se till att bokföringen och boksluten uppförs på rätt 

sätt. Dessutom tror hon i likhet med Mats, Börje och Robin att Skatteverket kommer att införa 

hårdare kontroller i de företag som väljer att inte anlita en revisor, vilket enligt Börje har skett 

i Danmark. Mats tror dock att de inom en viss tid kommer att återgå till samma rutiner som de 

har idag.  
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När det gäller frågan om hur många som kommer att slopa sin revisor råder delade 

uppfattningar bland respondenterna. Ann-Marie tror att endast tio procent av företagen som 

påverkas av en ny lag kommer att anlita en revisor i framtiden. Mats tror att siffran kommer 

att ligga omkring 20 procent och Börje uppskattar den till 50 procent. Detta kan jämföras med 

Danmark och England där siffrorna just nu ligger på 83 respektive 43 procent, dessa tros dock 

kunna minska ytterligare inom de närmsta åren.  

 

Om utvecklingen skulle bli som i de andra länderna kommer antalet små aktiebolag som 

anlitar en revisor i Sverige att minska med åren. Detta skulle kunna se ut på följande sätt: 

Bild 2. Antalet små företag med revisor. Egen. 

 

Bilden illustrerar antalet små aktiebolag med en revisor och hur fler och fler kommer att välja 

bort revisionen. Det blir förmodligen en successiv minskning då alla inte kommer att använda 

sig av regeln direkt efter införandet på grund av att nya saker brukar mötas med viss 

skepticism.   

 

En annan effekt som ett undantag från revisionsplikten skulle kunna få tror Börje och Joachim 

är att kreditgivare och långivare kommer att ställa tuffare krav gentemot de som inte anlitar en 

revisor. Börje tror att bankerna eventuellt kommer att kräva privat borgen oftare än vad de gör 

idag. Samtidigt tror Joachim att bankerna istället kommer att ställa krav på att en auktoriserad 

redovisningskonsult har upprättat bokföringen och bokslutet. Mats tror dock att bankerna 

fortfarande kommer att ställa krav på ett reviderat årsbokslut. 

 

Den största skillnaden tror alla är att det kommer att bli hårdare konkurrens på 

redovisningsmarknaden då de revisorer som får tid över kommer att byta marknad, det vill 
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säga att gå från revision till redovisning. Ett större utbud av redovisningstjänster skulle enligt 

nationalekonomiska teorier leda till att marknadspriset blir lägre.  

I och med detta borde redovisningskonsulterna känna en större oro för att det ska leda till 

pressade priser, vilket skulle kunna leda till att de måste anpassa sina priser därefter. Detta i 

sin tur skulle leda till att de måste skaffa sig nya kunder för att bibehålla vinstnivån. Ingen av 

respondenterna ser konkurrensen som ett hot då de har en väl inarbetad kundkrets som inte 

kommer att byta byrå förutsatt att inget allvarligt händer. Joachim tillägger även att många 

företag föredrar den ”lilla” byrån som ger en mer personlig kontakt framför den stora 

”opersonliga” byrån. 
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6. Slutsats 
I detta avslutande kapitel visas de slutsatser som kan dras med hjälp av analysen. Detta leder 

till ett svar på problemformuleringen.  

6.1 Revision 

Revisionen ses av många som ett nödvändigt ont för de allra minsta bolagen. Detta beror 

förmodligen på att företagen sällan har kontakt med revisorn personligen utan kontakten går 

genom en redovisningskonsult. Företaget ser, enligt konsulterna, inte funktionen med revisorn 

utan bara att pengar försvinner ur företaget. Många intressenter ser däremot revisionen som en 

säkerhet för att siffrorna i årsredovisningen är rättvisande. Detta gör att behovet av en revision 

verkar vara större för intressenterna än vad företaget anser att den är för dem själva. Det är 

väldigt konstigt med tanke på att det ändå är intressenterna som får företaget att ”gå runt”. 

Företagen borde tycka att en reviderad årsredovisning är guld värd då detta visar att de är 

seriösa med sin verksamhet och att de inte har något att dölja. Om revisionsplikten skulle 

slopas blir det antagligen svårare för företag att till exempel ta ett lån då bankerna vill vara 

säkra på att de kommer att få tillbaka de pengar de lånar ut. Detta skulle även kunna leda till 

att bankerna höjer riskpremien för de företag som väljer att inte revidera sitt bolag och ger 

därför en fördel till dem som väljer att ha kvar revisorn. 

 

 I vissa fall kan redovisningskonsulterna tycka att lagen har för höga förväntningar på de 

minsta bolagen när den begär att de ska betala för en revidering även om de nästan inte har 

någon vinst. Detta kan jämföras med de enskilda firmorna, som till och med kan vara större 

än de minsta aktiebolagen, men ändå inte behöver revidera sina bolag. Har de samtidigt få 

intressenter överstiger verkligen kostnaden nyttan med revisionen.  

 

De redovisningskonsulter som har deltagit i undersökningen anser att risken för fel inte 

kommer förändras i det stora hela. De tror dock att det behövs någon annan som sköter 

kontrollen i de företag som får undantas från revisionen då det kan uppstå fel i bokföringen på 

grund av brist på kunskap.  De som kan få ta över granskandet istället är Skatteverket eller de 

auktoriserade konsulterna. Den stora frågan enligt oss är om konsulterna verkligen kommer 

att bli ett billigare alternativ i längden. Enligt den nationalekonomiska teorin är det precis det 

som ska hända, ett större utbud ska leda till ett lägre marknadspris men samtidigt kommer ett 
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stigande ansvar för redovisningskonsulterna leda till att de tar ut ett högre pris. Detta på grund 

av att redovisningskonsulten kommer att få lägga ner mer tid på arbetet om denne dessutom 

ska granska det han själv har gjort samt att han genom detta får mer ansvar för att 

redovisningen är rättvisande. Dessutom kommer konsulten behöva utveckla sin kunskap för 

att kunna utföra tjänsten vilket gör att den kommer att bli dyrare. Detta leder därför till ett 

högre slutpris för kunden.  
 

Detta kommer att leda till att de som vill vara kvar på marknaden måste hitta ett pris där det är 

jämvikt mellan utbudet och ansvaret. De redovisningskonsulter som inte klarar av att hitta 

jämviktspriset kommer att svårt att konkurrera på den allt hårdare marknaden.  

6.2 Revisorn 

Redovisningskonsulterna anser att revisorn inte är så oberoende som denne borde vara i 

lagens mening. Detta beror på att många revisionsbyråer utför mer arbete i vissa företag än 

vad som egentligen är tillåtet. Många gånger borde det klassas som jäv. Om en revisor 

används på det sätt som han i vissa fall nyttjas idag borde revisorn få en annan roll i samhället 

till exempel en roll som konsult istället för den klassiska revisionsrollen. I de fall revisorn inte 

är oberoende i sin granskning leder det till att granskningen kan bli missvisande, på grund av 

att denne står företagaren för nära och därför tänjer på reglerna för att vara snäll och hjälpa 

företagaren. 

 

Många gånger har inte företag förstått syftet med en revisor då de blandar ihop denne med en 

redovisningskonsult. De tror att revisorn både granskar och agerar rådgivare vilket gör att 

revisorn hamnar i en situation där denne själv måste ta ställning och välja i vilken roll han vill 

inta. Det är antagligen ofta här det brister och revisorn hamnar i en jävsituation. För att råda 

bot på detta problem borde ännu mer information om revisorns syfte gå ut till företagen samt 

deras intressenter. 

6.3 Slopad revisionsplikt 

Förslaget om en slopad revisionsplikt för de allra minsta företagen tas emot med öppna armar 

av redovisningskonsulterna då de tycker att denna är överflödig i dessa bolag. För deras egen 

del skulle den kunna vara kvar då de ser det som en trygghet när en revisor har granskat 

arbetet de gjort och gett sitt godkännande. Detta kan tyda på en viss osäkerhet hos konsulterna 

då de vill ha en bekräftelse på att de har gjort rätt. Om nu redovisningskonsulterna vill ha en 
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bekräftelse på att deras arbete är rätt, är det då rimligt att de själva i framtiden ska 

kvalitetssäkra de rapporter som de lämnar ut till intressenterna?    

 

Vilka parametrar som borde ligga som gräns för vilka företag som får undantas från 

revisionen finns det delade meningar om. Redovisningskonsulterna är dock överens om att det 

behövs fler än en parameter för att ”rätt” företag ska slippa revision. För att det skulle likna de 

regler som finns i Europa borde antalet anställda, storleken balansomslutningen samt 

storleken nettoomsättningen få vara avgörande för gränsen. 

 

Åsikterna om hur många som kommer att slopa revisionsplikten av dem som tillåts göra det 

spretar åt olika håll. Förmodligen kommer det att bli som i andra länder där ett lågt antal 

företag väljer att slopa revisionen direkt efter regelns införande men antalet kommer att växa 

med åren. Siffrans slutliga storlek kommer bland annat att bero på vilka krav bankerna och 

kreditgivarna kommer att ställa i framtiden. Ett exempel på detta skulle kunna vara att om 

bankerna höjer kraven för dem som inte väljer att revidera sitt bolag kommer det vara färre 

som slopar revisorn. Ett annat möjligt scenario skulle vara att Skatteverket blir hårdare i sina 

bedömningar vilket har blivit en av effekterna i Danmark. Det skulle även kunna vara på 

grund av denna effekt som det är så pass få företag i Danmark som har valt att slopa 

revisionsplikten. 

 

Den största skillnaden kommer att bli att konkurrensen på redovisningsmarknaden kommer 

att öka. Ingen av redovisningskonsulterna tror att detta är ett hot då deras kunder inte kommer 

att byta byrå utan att något drastiskt har hänt. Beror konsulternas självsäkra svar på hotet att 

de inte inser hur stort det är eller för att de faktiskt gillar konkurrensen? Konkurrens kan 

förbättra marknadens kvalitet. Vi anser att de tänker lite väl kortsiktigt då de endast ser till att  

den nuvarande kundkretsen antagligen inte kommer att påverkas. Det kommer dock att bli 

betydligt hårdare konkurrens om de framtida kunderna. Detta kan härledas till diskussionen 

om utbudet kontra priset. De byråer som inte uppfyller kvalitets- och priskravet kommer 

troligtvis att sållas ut från de seriösa byråerna och antagligen inte bli långvariga i branschen. 

Att konsulterna inte ser borttagandet av revisionsplikten i de små aktiebolagen som ett hot kan 

dessutom tyda på att de inte tycker att ett sådant beslut kommer att påverka dem i något större 

sammanhang. 
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6.4 Sammanfattning och lärdomar 

Redovisningskonsulterna anser att de små företagen borde undantas från revisionsplikten då 

revisionen i dessa företag inte anses göra någon större nytta. En av de bidragande faktorerna 

till varför de anser att plikten bör slopas är att revisorn sällan ses som en oberoende part. Är 

revisorn inte oberoende faller hela syftet med revisionen.  

 

Det som redovisningskonsulterna tror blir den största effekten av en slopad revisionsplikt är 

att konkurrensen på redovisningsmarknaden ökar. Detta eftersom många revisorer kommer att 

byta marknad och börja arbeta inom redovisning istället för revision. 

 

De lärdomar vi har fått under arbetets gång är bland annat att redovisningskonsulterna inte är 

den relativt neutrala part som vi först trodde. Vi har även fått en tydligare bild av konsulternas 

arbete samt hur deras arbete skiljer sig från revisorernas. 

6.5 Förslag på vidare forskning 

Ett beslut gällande revisionspliktens vara eller icke vara är nära vilket gör att det skulle vara 

intressant att efter beslutet se vad beslutet blev samt vilka effekter det kommer att få.  

 

Om plikten är kvar i de små aktiebolagen kommer då andra regler att tillämpas eller kommer 

reglerna på annat sätt att förenklas? Om plikten tas bort vad kommer då att hända? Är det 

någon annan extern part som kvalitetssäkrar företagens redovisning eller kommer de att få 

sköta sig själva. Det skulle även vara intressant att se om bankerna fortfarande kräver att 

låntagaren revideras eller om de tillåter någon annan säkerhet. 

 

Är den gräns som satts för vilka som ska få ta del av undantaget rimlig eller borde den ha 

legat på en annan nivå? Har syftet med undantaget uppfyllts, det vill säga har kostnaderna för 

de minsta bolagen minskat eller kommer redovisningskonsulternas arvode eller bankernas 

eventuellt höjda riskpremier äta upp de eventuella besparingarna som skulle kunna göras?  

 

En annan intressant del att se på är om revisionsplikten skulle tas bort om fler fel upptäcks i 

årsredovisningarna än tidigare eller om det är oförändrat. Det skulle även kunna vara så att 

felen inte kommer att upptäckas och att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka i de 

små aktiebolagen på grund av att ingen längre kommer att övervaka dem på samma sätt.  
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Det internationella perspektivet är en annan del som skulle kunna studeras närmare. Vilka 

effekter har förändringarna medfört i de länder som redan slopat revisionsplikten i de små 

aktiebolagen?  
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Intervjuguide 
 
Namn: 
Företag: 
Befattning: 
Utbildning: 
Antal år som redovisningskonsult: 
 
Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på vad redovisningskonsulterna anser gällande 
revisionspliktens vara eller icke vara i små företag. Med små AB menar vi ett aktiebolag med 
mindre än 50 anställda, en nettoomsättning på mindre än 50 miljoner kronor och en 
balansomslutning på mindre än 25 miljoner kronor. Vi vill bland annat undersöka vilka 
effekter ni tror att ett undantag från revisionsplikten kommer att ge samt om ni anser att det 
finns några bättre alternativ till plikten. 
 

1. Kan du beskriva företaget lite kort? 
 

2. Kan du beskriva ditt arbete som redovisningskonsult? 
 

3. Vad anser du att revisionen fyller för syfte?  
 

4. Tycker du att revisorn är en oberoende part i granskningen? Är det nödvändig att ha 
revisorn i den rollen? Varför?  

 
5. Vad anser ni om regeringens förslag om att slopa revisionsplikten för de små 

aktiebolagen? Vilka effekter skulle ett undantag från revisionsplikten att få? 
 

6. Vad skulle en slopad revisionsplikt innebära för ert företag? 
 

7. Enligt Johansson med flera är revisionsprocessen ett samspel mellan revisor, kund och 
regelverk. Ibland behöver revisorn tänja på regelverket för att kunna uppfylla kundens 
önskemål. Tror du detta är vanligt? och kan detta leda till att det inte blir en korrekt 
bild av företaget trots revisionen?  

 
8. Vad kommer att hända om revisionsprocessen tas bort? Är risken för att det blir fel 

större? Har revisorn en så stor betydelse att risken för fel minimeras vid 
granskningen? 

 
9. Hur stort anser du att behovet av en granskning är för företagets intressenter?  

 
10. Det har diskuterats mycket om att kostnaden överstiger nyttan för revision i små AB 

vilket också var en av anledningarna till varför revisionsplikten togs bort i England. 
Vad tycker du om detta? 

 
11. Har du tagit del av det som skett i England och övriga Europa där revisionsplikten 

tagits bort för de små företagen? Vad är din uppfattning om hur Aktiebolagen fungerar 
i andra länder, till exempel i England där revisionsplikten är borttagen för de små 
aktiebolagen eller i Tyskland där de har två olika sorters aktiebolag? Tror du att 
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borttagandet skulle ha samma effekt i Sverige som det har haft till exempel i England? 
Kommer företagen fortsätta att använda en revisor även om de inte behöver? 

 
12. Tror du att det kommer att behövas andra åtgärder för att kontrollera företagen om 

revisionen tas bort? Vilka kommer i så fall att behövas?  
 

13. Vilka effekter tror du att slopandet kommer att få för redovisningsbranschen? Om 
revisionsplikten slopas tror du då att andelen konsultuppdrag kommer att förändras? 

 
14. För att sammanfatta, Ja eller Nej till revisionsplikt i små AB?  

 
15. Egna lösningsförslag. Vad anser du skulle kunna vara ett alternativ? 

 
16.  Något mer du vill tillägga? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


